Metrona Polska należy do wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie ewidencji i rozliczania kosztów
ciepła oraz wody. Metrona Polska zdobyła pozycję wiodącego przedsiębiorstwa pod względem
technologicznym poprzez stosowanie innowacyjnych technologii rejestracji i odczytu danych
pomiarowych.
Obecnie do naszego oddziału w Szczecinie poszukujemy osoby na stanowisko:

Asystent/ka Dyrektora Oddziału
umowa na zastępstwo
Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:
• wsparcie dyrektora w nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem oddziału
• nadzór nad przepływem korespondencji i dokumentacji biurowej
• prowadzenie i śledzenie terminarza spotkań
• przygotowywanie ogłoszeń o montażach i odczytach urządzeń pomiarowych
• kontakt z administratorami osiedli i lokatorami w zakresie zgłoszeń reklamacyjnych,
dodatkowych terminów montażu i odczytów
• obróbka dokumentów montażowo-odczytowych, dokumentacji fotograficznej, uzupełnianie
bazy danych
• kontrola terminowości i kompletności dokumentacji montażowej i odczytowej

• rozliczanie administracyjne grup montażowo-odczytowych (przygotowywanie zestawień,
umów o świadczenie usług, rachunków)

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia minimum średniego
• bardzo dobrej umiejętności organizacji pracy
• dokładności, rzetelności i odpowiedzialności
• komunikatywności
• pozytywnego nastawienia i chęci do pracy
• umiejętności obsługi komputera w zakresie Windows i MS Office (Word, Excel, Outlook)

Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia
• umowę o pracę na zastępstwo na okres ok. 1 roku
• pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: personal@metrona.pl
w tytule maila wpisując nazwę stanowiska.

Informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o wpisanie w aplikacji poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego
procesu rekrutacyjnego* ) i przyszłych rekrutacji *)zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia
27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest METRONA
POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Taborowa 4; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak
również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie
stosownej prośby na adres: iodo@metrona.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia
procesów rekrutacyjnych (2 lata), chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę

