
 

 

POSZUKUJEMY  

osoby do pracy na stanowisko 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 

INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp., Pole Golfowe  

Region : lubuskie  

 

Opis stanowiska: 

 

 obsługa recepcji oraz driving range na Polu Golfowym (strzelnica golfowa)  

 pomoc w obsłudze punktu gastronomicznego 

 ogólna dbałość o sprawne funkcjonowanie biura 

 weryfikacja, edycja, formatowanie dokumentów oraz przygotowanie pism 

Wymagania: 

 sprawna obsługa oprogramowania MS Office , komputera i urządzeń biurowych  
 prawo jazdy kat. B 
 umiejętność pracy w grupie; 
 pro-aktywność 
 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym 
 aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne 
 łatwość w nawiązywaniu kontaktów  
 silna motywacja do pracy 
 odporność na stres 
 umiejętność szybkiego uczenia się 
 wysoka kultura osobista, zdolności komunikacyjne i interpersonalne 
 bardzo dobra organizacja czasu pracy  

 

Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 atrakcyjny i motywujący system wynagrodzeń 

 pełen pakiet świadczeń socjalnych 

 pełne wyzwań stanowisko pracy w bardzo dynamicznym środowisku 

 szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego, 

 narzędzia niezbędne do wykonywania pracy 

 przyjazne środowisko pracy 

 godziny pracy w przedziale 9:00 – 21:00 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie 



danych osobowych na adres mailowy:  rekrutacja@inneko.pl lub kontakt osobisty w siedzibie Spółki w Gorzowie 

Wlkp., przy ul. Teatralnej 49 lub pod numerem telefonu : 609 001 516 lub 662 185 409  

 

W CV prosimy o załączenie klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp., ul. Teatralna 49, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883). 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
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