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VF Polska nale¿y do amerykañskiego koncernu VF Corporation (www.vfc.com). Jeste�my 

czê�ci¹ jednej z najwiêkszych firm na rynku odzie¿owym (okoùo 44 000 pracowników w caùej 
korporacji). VFC to wùa�ciciel wielu znanych na caùym �wiecie marek m.in.: Wrangler, Lee, JanSport, 
Eastpak, The North Face, Vans. 

Jeste�my w £odzi od 1993 r. Zatrudniaj¹c okoùo 1200 pracowników nale¿ymy do grona 

najwiêkszych pracodawców w regionie ùódzkim. Zajmujemy siê produkcj¹ spodni marek Wrangler 
i Lee � jednych z najchêtniej kupowanych w Polsce spodni jeansowych. Na terenie naszej fabryki 
znajduje siê równie¿ Centrum Napraw zajmuj¹ce siê naprawami reklamacyjnymi produktów m.in. 

marek JanSport, Eastpak, The North Face, Kipling, Vans. Dbamy o to, aby zapewniã naszym 
pracownikom jak najlepsze warunki pracy w przyjaznej atmosferze.  

 
Obecnie poszukujemy energicznej osoby na stanowisko: 

 

REFERENTA D/S OBS£UGI KLIENTA 
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku bêdzie odpowiedzialna za nadzorowanie procesu 

reklamacji produktów z Niemiec i krajów Beneluksu poprzez bezpo�redni kontakt z klientami 
i obsùug¹ sklepów. 
 
Od kandydatów na powy¿sze stanowisko oczekujemy: 

 bardzo dobrej znajomo�ci jêzyka niemieckiego oraz niderlandzkiego � warunek 
konieczny 

 doskonaùej komunikacji ustnej i pisemnej 
 bardzo dobrej organizacji pracy 
 do�wiadczenia w zakresie obsùugi klienta � mile widziane 
 dobrej obsùugi komputera 
 wyksztaùcenia min. �redniego 
 znajomo�ã innego jêzyka obcego jest dodatkowym atutem 

 
 

Oferujemy: 

 mo¿liwo�ã podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w miêdzynarodowym 

koncernie 
 dobre warunki pracy 

 
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyùaã na adres: 

 

VF Polska Sp. z o.o. 

Ul. Techniczna 7, 92-518 £ódê 
tel. 25 42 700, fax. 25 42 800 

mail: kadry@vfc.com  
 

z dopiskiem w tytule: Referent ds Obsùugi Klienta 
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
 

Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: �Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).� 
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