
 
 

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu, która zatrudnia 
blisko 211 tys. pracowników obsługujących klientów w ponad 120 krajach na całym świecie. Łącząc niezrównane doświadczenie, 
doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym 
świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem. 
W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2010 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 21,6 miliarda dolarów. 
Strona internetowa firmy to www.accenture.com . 

Obecnie poszukujemy kandydatów do Centrum Usług Outsourcingowych na stanowisko: 

 

Młodszy Specjalista 
 w Dziale Zakupów  

ze znajomo ścią języka niderlandzkiego  
 

Charakterystyka: 

• Obsługa procesów dostaw i zakupów towarów oraz usług  
• Wsparcie klientów w zakresie wykorzystania systemu zakupowego, pomoc w rozwiązywaniu bieżących 

problemów, optymalizacja procedur zakupowych  
• Bieżąca komunikacja z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi  
• Tworzenie raportów okresowych i ad hoc 

Wymagania: 

• Biegła znajomość języka niderlandzkiego   
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego   
• Wykształcenie kierunkowe w zakresie ekonomii, zarządzania lub logistyki  
• Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta (np. call center)  
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel)  
• Umiejętność efektywnej pracy w zespole  
• Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych 

 
Oferujemy : 

• Ciekawą i stabilną pracę w profesjonalnym i międzynarodowym środowisku, w dynamicznie rozwijającym 
się Centrum Usług Outsourcingowych w Warszawie  

• Możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do najlepszych praktyk, zaawansowanych technologii i 
nowoczesnych procesów  

• Doskonałą atmosferę pracy  
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet socjalny 

 
 
 

 



 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 
http://www.kariera.accenture.com  bądź o wysłanie CV wraz z nr ref. 11/KFN/PD na adres 
gdn.kariera.pl@accenture.com 

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamie ścić oświadczenie o nast ępuj ącej tre ści:  

 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny 
podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych 
osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. 
Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy 
Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz 
możliwości ich poprawiania." 

 Prosimy równie ż o ściągni ęcie pliku "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"  znajduj ącego si ę na stronie  
www.kariera.accenture.com  oraz o  wydrukowanie go, podpisanie i przesłanie poczt ą na wskazany adres.  

 


