Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον
Αθανάσιο Χατζόπουλο το 1931, και σήμερα είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες
μεταποίησης συσκευασίας στην ευρωπαϊκή αγορά και ένας σημαντικός διεθνής παίκτης. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται σε δύο εργοστάσια παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, με πολυάριθμα γραφεία πωλήσεων
σε όλη την Ευρώπη. Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα
περιβάλλοντος και ποιότητας, η ετήσια ανάπτυξη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι σταθερά υψηλότερη από
αυτή της αγοράς συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες.
Προσφέρουμε με πάθος ασύγκριτα προϊόντα συσκευασίας, λύσεις και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τους
πελάτες μας να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Στα πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στην ομάδα μας

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
(C.S.S.04/21)
Κύριες αρμοδιότητες
• Διαχειρίζεται τις εισερχόμενες παραγγελίες μέσω email και τηλεφώνου
• Παρακολουθεί την παραγωγική διαδικασία των παραγγελιών που διαχειρίζεται
• Διασφαλίζει την επάρκεια των υλών για την εκτέλεση των παραγγελιών
• Οργανώνει και παρακολουθεί τις αποστολές μέχρι την παράδοση των προϊόντων
• Παρέχει υποστήριξη στο τμήμα Πωλήσεων
• Αναλαμβάνει την διαχείριση των παραπόνων
Προφίλ υποψηφίου
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις πωλήσεις
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση Γαλλικών ή Γερμανικών
• Άριστο χειρισμό Η/Υ (MS-Office & ERP)
• Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού, επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
• Ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών | Ιδιωτικό πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής και Υγείας |
Συνταξιοδοτικό πλάνο | Άριστες συνθήκες εργασίας σε ασφαλές περιβάλλον πιστοποιημένο κατά
ISO45001 | Συνεχή εκπαίδευση | Ετήσιο προληπτικό check-up | Συμμετοχή στην εταιρική τράπεζα
αίματος | Δωρεάν γεύμα εντός της εταιρίας | Σχολικό βοήθημα και βράβευση αριστούχων για τα
παιδιά των εργαζομένων | Δωροεπιταγές Χριστουγέννων και Πάσχα, δώρο γάμου και τοκετού |
Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας
στη σελίδα
https://hatzopoulos.gr/kariera/
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr

