
Manažér oddelenia služieb zákazníkom – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

Miesto práce: MAPEI SK, s.r.o., Nádražná 39, Ivanka pri Dunaji
Druh pracovného pomeru: plný úväzok – zástup zamestnankyne počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky
Termín nástupu: nástup možný v 3/2021
Plat: nástupná mzda 1400 € brutto, kvartálne odmeny po skúšobnej dobe

Účel pozície 
Zabezpečiť riadenie a optimalizáciu činností zákazníckeho servisu s cieľom poskytnúť včasné dodanie produktu a tým dosiahnuť 
spokojnosť zákazníka.
Spravovať objednávky prijaté od zákazníkov a/alebo obchodnými zástupcami.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Zodpovedá za chod zákazníckeho servisu
• Riadi pracovníkov zákazníckeho servisu, rieši systémové problémy
• Komunikuje s materskou spoločnosťou v Taliansku
• Koordinuje a zaisťuje efektívnosť procesu riadenia objednávok, rešpektuje definované obchodné podmienky a zaručuje, že sú 

uspokojené potreby zákazníkov.
• Zaručuje správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o zákazníkoch v systéme 
• Riadi proces reklamácie, informuje príslušné funkcie a spolupracuje na riešení problému
• Riadi, dohliada a rozvíja tím oddelenia zákazníckych služieb v spolupráci s personálnym oddelením.
• Zodpovedá za včasné odovzdanie, správnosť a úplnosť podkladov pre výpočet miezd podriadených pracovníkov
• Zúčastňuje sa na kvartálnych inventúrach
• Spravuje karty zákazníkov v systéme, práca so zmluvami
• Tvorba dobropisov
• Príprava nového cenníka (koordinácia úloh, výpočet, kontrola, zadanie do systému)
• Účasť na obchodných poradách, tvorba zápisu
• Práca so systémom CRM
• Tvorba a vyhodnocovanie predajných štatistík, bonusov a hlásení (mesačné, kvartálne, ročné)
• Spolupráca s marketingovým oddelením ( projekt Mapei mladým, vyhodnocovanie predajných akcii)
• Pri výkone svojich činností dodržiava platné firemné zásady a postupy.

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: 
Vysokoškolské I. stupeň
Vysokoškolské II. stupeň
Pozícia je vhodné aj pre absolventov (ak je splnená podmienka praxe)
Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Vodičský preukaz – skupina B
Jazykové znalosti – anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2) – slovom aj písmom 
Počet rokov praxe – 2 roky v oblasti služieb zákazníkom/riadiaca pozícia
Osobnostné predpoklady a zručnosti – dobré komunikačné, organizačné, vyjednávacie a plánovacie schopnosti, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, strategické a koncepčné myslenie, iniciatívnosť, tímová práca.

Ponúkame:
•  Stabilitu nadnárodnej spoločnosti
• Motivujúce platové podmienky
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• Mobilný telefón a notebook
• Dodatková dovolenka
• Zamestnanecká zľava
• odborné vzdelávanie podľa potrieb a záujmov
• Stravné lístky 
• Nápoje zadarmo (káva, čaj, minerálky...)
• Teambuildingové akcie
• Otvorená a neformálna firemná kultúra
• Flexibilný pracovný čas
• Home office

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Jana Velčická
Tel.: +421 918 674 666
E-mail: velcicka@mapei.sk


