
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce, 

poszukuje osoby na stanowisko: 
 

Mł. specjalista / Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta  
 

Nr referencyjny: BOK/07/20 
 
   
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  

• Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta w zakresie świadczonych przez PGK Kobyłka 
usług dostawy wody i odprowadzania ścieków (w tym udzielanie informacji o cennikach 
i płatnościach). 

• Prowadzenie niezbędnej korespondencji z klientami w związku z prowadzonymi 
rozliczeniami.  

• Wystawianie i zatwierdzanie faktur oraz korekt do faktur z tytułu świadczonych przez Spółkę 
usług. 

• Realizowanie procesu zawierania umów o przyłączenie do sieci wod-kan oraz na dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków. 

• Weryfikacja nowo zawartych umów/aneksów w zakresie danych osobowych odbiorcy oraz 
pod względem poprawności wystawienia faktury. 

• Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w oparciu o zgromadzone dane oraz informowanie 
o sposobie załatwienia sprawy. 

• Aktualizowanie danych w systemach, dotyczących klientów, punktów poboru oraz 
wodomierzy. 

• Współpraca z instytucjami (urząd miasta, straż miejska oraz instytucje i placówki publiczne) 
w celu poinformowania o awariach i planowanych pracach na sieci. 

• Obsługa klientów w zakresie tzw. miękkiej windykacji (telefonicznej). 

• Obsługa programu finansowo-księgowego UNISOFT w zakresie merytorycznym 
realizowanych zadań. 

• Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań na potrzeby Spółki. 
 
 
Wymagania: 

• Min. 3-letnie / 5-letnie doświadczenie zawodowe zbieżne z realizacją ww. zadań (w 
zależności od poziomu stanowiska) 

• Wykształcenie wyższe (dowolne). 

• Wysoki poziom kompetencji analitycznych, myślenia przyczynowo- skutkowego. 

• Umiejętność odbioru i przekazywania informacji w sposób wpływający  na efektywną 
komunikację. 

• Umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientami. 

• Skrupulatność, dokładność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy. 

• Znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel). 
 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne warunki wynagradzania. 

• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. 



• Możliwość wpływu na kształtowanie wizerunku PGK Kobyłka. 

• Interesującą, odpowiedzialną pracę w prężnie rozwijającej się firmie.  

  
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (cv oraz list motywacyjny) 

na adres: 

 

rekrutacja@edupartners.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

  

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: BOK/07/20  

  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych 
danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny) na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego, 
prowadzonego przez EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r." 
 

EDUPARTNERS – Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. Jawna jest podmiotem wpisanym 
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5045. 

 
Klauzula informacyjna: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest EDUPARTNERS Szkolenia i Doradztwo J. i K. Krawczyk Sp. J. z 
siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 6/6. Adres do kontaktu: kontakt@edupartners.pl. Dane będą 
przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie danych jest 
dobrowolne ale niezbędne, aby rozpatrzyć dokumenty aplikacyjne kandydata do pracy. Państwa dane osobowe 
będą przez nas przetwarzane przez czas prowadzonego procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia ich przetwarzania, 
wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody dot. przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 


