
   

Światowy lider w produkcji detektorów podczerwieni. Polska Spółka z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 
dedykująca swoje produkty dla przemysłu, medycyny, zastosowań militarnych oraz najbardziej 
renomowanych ośrodków badawczych na całym świecie, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, laureat konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju oraz „Najbardziej dynamiczna spółka 
– przyszłość polskiej gospodarki”, w związku z realizacją strategii dalszego rozwoju poszukuje osoby na 
stanowisko: 

Recepcjonisty/-ki 
  

Ref: 02/LZ/2019 
miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki  

 
Kluczowe zadania: 
  

• bieżąca obsługa recepcji (centrala telefoniczna, obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej) 

• obsługa przepływu dokumentów (faktury, kancelaria) w tym elektronicznego obiegu dokumentów (BPM) 

• obsługa spotkań oraz koordynacja sal konferencyjnych 

• podejmowanie gości zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie 

• przygotowanie raportów okresowych 

• kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów zewnętrznych i wewnętrznych  

 
Oczekujemy:  
 

• rocznego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku 

• wykształcenia min. średniego 

• znajomości języka angielskiego na poziomie B1 

• dobrej znajomości MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• bardzo dobrej organizacji pracy własnej 

• otwartości i komunikatywności 

• samodzielności w działaniu oraz dokładności 

Oferujemy:  

• możliwość pracy w innowacyjnej firmie o kulturze organizacyjnej promującej rodzinne wartości i 
wysoką jakość 

• stabilność zatrudnienia w polskiej spółce o wysokiej dynamice rozwoju 

• umowę o pracę 

• profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką Mentora 

• wynagrodzenie stałe oraz premia uzależniona od efektów  

• pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, lekcje 
języka angielskiego w firmie, ZFŚS, żłobek i przedszkole na terenie firmy) 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, wraz z wymaganą klauzulą: 
 

Zgoda na przetwarzanie w jednym procesie rekrutacyjnym: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie 

Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, KRS 0000113394, NIP: 5270207340, 

REGON: 010265179, moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym (CV, list 

motywacyjny) lub przekazanych podczas rozmowy bądź rozmów rekrutacyjnych – w celu 

przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz oceny moich kwalifikacji, zdolności i 

umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikuję.” 

na adres: rekrutacja@vigo.com.p w tytule proszę napisać „Recepcja” 

mailto:rekrutacja@vigo.com.pl

