Fortum poszukuje
Specjalistę BackOffice!

Jesteśmy największym wytwórcą energii elektrycznej w krajach nordyckich, Finlandii, Szwecji, Norwegii
i jednym z największych producentów ciepła na świecie. Dostarczamy naszym klientom energię elektryczną, ciepło i chłód sieciowy, a także inne rozwiązania w dziedzinie energetyki, które przyczyniają
się do poprawy jakości życia dzisiaj i w przyszłości. W Polsce FORTUM produkuje ciepło i prąd w elektrociepłowniach oraz jest wiodącym sprzedawcą na rynku energii elektrycznej i gazu.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko:

Specjalista BackOffice
Miejsce pracy: Gdańsk

Zadania:
- Prowadzenie i koordynacja procesu weryfikacji umów i zmiany sprzedawcy (TPA),
- Kompleksowa i profesjonalna posprzedażowa obsługa klienta,
- Wsparcie merytoryczne działań Handlowców w terenie podczas procesu sprzedaży,
- Opracowywanie raportów i analiz z zakresu działań handlowych Departamentu,
- Codzienna współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych,
- Bieżąca analiza rynku gazu zarówno w kraju jak za granicą,
- Raportowanie wyników swojej pracy do bezpośredniego przełożonego,

Wymagania:
- Znajomość przepisów prawa w odniesieniu do handlu energią i gazem mile widziana,
- Wykształcenia średnie techniczne (mile widziane wyższe techniczne takiej jak:
matematyka lub pokrewne),
- Umiejętności szybkiego uczenia się,
- Mile widziane umiejętności sprzedażowe,
- Dużej samodzielności i zaangażowania w wykonywane zadania,
- Bardzo dobrej organizacji pracy i sumienności w wykonywanych zadaniach,
- Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (znajomość VBA mile widziana),
- Dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
- Zdobycie doświadczenia na dynamicznie rozwijającym się rynku energii i gazu,
- Możliwość zdobycia dużego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych w
środowisku nastawionym na rozwój i pracę zespołową,
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- Atrakcyjny system wynagrodzenia, podstawa i premia uzależniona od wyników pracy,
- Dobrą i motywującą atmosferę w miejscu pracy,
- Opiekę medyczną oraz kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy
o przesłanie CV klikając w poniższy przycisk:

APLIKUJ
lub na adres: rekrutacjadg@fortum.com
Wysłany plik prosimy nazwać według wzoru: Imię_Nazwisko_CV.pdf
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z2014 r. poz 1182, 1662).

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia!
Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

