
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Pro-Environment Polska jest dystrybutorem PerkinElmer Inc -  wiodącego dostawcy aparatury analitycznej 
 i badawczej, oraz akcesoriów i materiałów dla branży chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, jakości 
żywności i ochrony środowiska. 
Kontynuując doświadczenie PerkinElmer, zaczerpnęliśmy to, co najlepsze z globalnej marki, by tworzyć dopasowane, 
nowoczesne rozwiązania analityczne dla polskich laboratoriów. Portfolio firmy obejmuje kompleksowe wyposażenie 
laboratoriów „pod klucz”, a także wsparcie aplikacyjne oraz szkolenia i warsztaty dla użytkowników aparatury. Pasjonuje 
nas analityka, dlatego utworzyliśmy własne laboratorium badawczo-rozwojowe, w którym prowadzimy prace nad 
innowacyjnymi produktami związanymi z bezpieczeństwem żywności. Dowiedz się więcej na  www.pepolska.pl.  
Poszukujemy dynamicznej osoby na stanowisko: 

 
 
 
 
 
 

 
GŁÓWNE ZADANIA: 

• Wsparcie administracyjne pracowników biura 
• Koordynacja obiegu dokumentów firmowych i poczty 
• Wsparcie w koordynacji dostaw zamówień do klienta  
• Wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, aktualizacja 

dokumentów wymaganych przy przetargach 
• Koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (przesyłki pocztowe 

i kurierskie) 
• Przyjmowanie i wysyłanie przesyłek gabarytowych (kontakt z firmą transportową, 

koordynacja terminów) 
• Organizacja spotkań biznesowych, szkoleń i wydarzeń marketingowych. 
• Odbieranie telefonów, przekierowywanie połączeń  
• Kontakty z dostawcami urządzeń i materiałów biurowych i reklamowych,  
• Zaopatrzenie biura w materiały biurowe, spożywcze, apteczka, środki czystości 
• Przyjmowanie gości i kontrahentów firmowych oraz odpowiedzialność 

za wyposażenie sal konferencyjnych 
• Koordynowanie spisu aparatury laboratorium demonstracyjnego 

 

 

Specjalista Administracji  

 
Miejsce pracy:  
Warszawa, 
ul.  Żwirki i Wigury 101 

 
 

REKRUTUJEMY! 

 

ref.no:  Office2020 
 

 



 

 

WYMAGANIA: 
• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, 
• Doświadczenie na podobnym stanowisku  
• Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) 
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
• Komunikatywność 
• Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, samodzielność 
• Motywacja do pracy oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki 

 
 

OFERUJEMY: 

• Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 
• Pakiety: prywatna opieka medyczna, karta OK System, polisa na życie 
• Możliwość rozwoju i awansu poprzez liczne szkolenia 
• Praca w dynamicznej i przyjaznej atmosferze 

 

 

Zainteresowała Cię ta oferta? Nie czekaj!  

Już teraz wyślij nam swoje CV wraz z listem 
motywacyjnym na adres: kariera@pepolska.pl 
 

 

 
 

 
Klikając w przycisk „Join Us!”, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Pro-Environemnt Polska 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089  (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Pro-Environment Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, adres e-mail: kariera@pepolska.pl . Twoje dane osobowe 
przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy. Twoje dane osobowe 
wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), 
przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Nie 
przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe 
przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy 
od zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji.  

 
 

 

 

 

Join us! Think future! 

 

 

+48 22 310 88 00  
biuro@pepolska.pl 
pepolska.pl 
 

Pro-Environment Polska Sp. z o.o.   
ul. Żwirki i Wigury 101  
02-089 Warszawa (CNBCh) 


