
 
 
Alphabet jest jedną z pięciu największych europejskich firm, zajmujących się finansowaniem i zarządzaniem flotami pojazdów 
wszystkich marek. Firma powstała w 1997 roku i należy do Grupy BMW. W portfolio ma łącznie ponad 700.000 samochodów na 
28 rynkach.  
 
W Polsce Alphabet istnieje od roku 2001 i zarządza flotą ponad 18.000 aut.  
 
Obecnie Alphabet poszukuje pracowników na stanowisko: 
 

 
 
STANOWISKO: Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży 
Miejsce pracy: Warszawa 
 

Zakres obowiązków: 

• Przygotowanie umów leasingu, aneksów, aplikacji kredytowych, kalkulacji ofert i raportów. 
• Koordynacja obiegu dokumentów (obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej). 
• Bieżąca obsługa istniejących Klientów zgodnie z podpisanymi kontraktami. 
• Bieżące reagowanie na potrzeby Klienta lub ewentualne problemy związane z kontraktami. 
• Pomoc w kwestiach koordynacji, realizacji i przetwarzania kontraktów leasingowych. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe. 
• Mile  widziane  doświadczenie w branży leasingowej, CFM lub sprzedaży samochodów. 
• Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. 
• Umiejętność pracy w zespole, proaktywne podejście do zadań, postawa „can do”. 
• Umiejętność pracy pod presją czasu. 
• Analityczne myślenie. 
• Odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań.  
• Dobra organizacja pracy, nastawienie na osiąganie celów, otwartość na zmiany. 
• Wysoka kultura osobista. 
• Dobra znajomość języka angielskiego. 
• Biegła znajomość pakietu Microsoft Office. 

Oferujemy: 
 

• Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole Wsparcia Sprzedaży. 
• Szkolenia przygotowujące do realizacji powierzonych zadań. 
• Stabilne warunki pracy w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (outsourcing). 
• Atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, dofinansowanie 

do karty Multisport. 

 

  



W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie CV z adnotacją: „Oświadczam że 
zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem: 
https://www.alphabet.com/files/2019-01/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-rekrutacja.pdf 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Alphabet Polska Fleet 
Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dla celów udziału w rekrutacji, w którym złożyłem/złożyłam te dokumenty. Wiem, że powyższa 
zgoda może być odwołana w każdym momencie, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w rekrutacji i nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.” 

 
Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział w także w innych rekrutacjach prowadzonych prosimy o umieszczenie dodatkowo klauzuli w wersji jak 
poniżej: 

 
„Oświadczam że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępną pod 
adresem: https://www.alphabet.com/files/2019-01/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-rekrutacja.pdf 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Alphabet Polska Fleet 
Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dla celów udziału w rekrutacji, w którym złożyłem/złożyłam te dokumenty, a także w 
przyszłych rekrutacjach. Wiem, że powyższa zgoda może być odwołana w każdym momencie, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości 
dalszego uczestnictwa w tej i następnych rekrutacjach i nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.” 

 

 

 
 


