
“Dbaj o swoich pracowników, 
a oni zadbają o Twój biznes. 
To takie proste!”
 - Richard Branson

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

WARTOŚCI I-CARE 

DZIAŁANIE

MŁODY I DYNAMICZNY ZESPÓŁ

Dobre samopoczucie:
bezpieczeństwo, zdrowie,

ergonomia, dobra zabawa,
pokora, uczciwość, team
spirit, fair-play, zaufanie,
lojalność i przejrzystość.

SZANSE NA ROZWÓJ

BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE

POŁĄCZONE I ZWINNE ŚRODOWISKO

Profesjonalizm, satysfakcja,
doskonałość, innowacyjność,

wydajność, zwinność, własność
i poczucie odpowiedzialności.

Ze średnią wieku zaledwie
32 lat nasi ludzie rozwijają

karierę w I-care.

I-care jest obecny na
całym świecie, obsługując

klientów w ponad 50
krajach.

Niezależność,
innowacyjność, wzrost,

rozwój, etyka, rentowność,
inwestycje i ciągłe uczenie

się.

I-care otworzył 26 biur
w Europie, Azji i USA

I-care ma zespół ponad
600 pracowników 
w 2022 roku, rosnący 
o 25% rocznie.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DOŁĄCZ 
DO ZESPOŁU!
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““Zaczynam dzień od rozmowy z kolegami (to świetny sposób, żeby wiedzieć, co
się wokół mnie dzieje i uczyć się nowych rzeczy). Przeglądam kalendarz,
zaplanowane wizyty i pilniejsze rejestry przesyłek, aby zaplanować swój dzień.
Spotykam się z kolegami, którzy dostarczają mi plany techniczne (PID).
Następnie wychodzę w teren, aby dowiedzieć się, jak wypełnić ewidencję
przesyłek, a także zrobić kilka zdjęć.

Jeśli mam pytania techniczne, pytam kolegów i zbieram wszystkie wymagane
informacje. Po powrocie do biura zabieram się za wypełnianie formularzy               
i proszę o informacje od kierownika BHP o ewentualnych konkretnych środkach.
Do moich formularzy dołączam potrzebny materiał oraz analizę ryzyka. Po
wypełnieniu wysyłam formularz do serwisu w celu weryfikacji. Po zatwierdzeniu
przekazuję informację do klienta.””

“Do moich głównych zadań należy odpowiadanie na pytania techniczne od
klientów lub współpracowników (e-mail/rozmowy telefoniczne). Wysyłam
naszym klientom oferty cenowe (materiał, montaż i/lub szkolenie). Negocjuję   
 z naszymi dostawcami aspekty techniczne i handlowe, ustalam szczegóły           
z klientami, a następnie finalizuję zamówienia z naszymi dostawcami.

 
Kiedy zamówienia docierają do naszych biur, sprawdzam je i odbieram.
Następnie pakuję zamówienia i wysyłam do naszych klientów. Na koniec, aby
zamknąć proces, procesuję płatność w naszym programie do fakturowania”."

Praca na miejscu

Praca zespołowa

Orientacja na klienta

Szkolenia z niezawodności

Optymalizacja planu

utrzymania ruchu

 Doskonalenie

Innowacje

Odpowiedzialność

Jonas, Inżynier Produktu

www.icareweb.com/jobs

Florent, Inżynier Niezawodności

Praca w terenie

Ciągłe doskonalenie

Inwestycje

Rozwój

Innowacje

Umiejętności

Odpowiedzialność

Profesjonalizm

Podróże
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APLIKUJ DO I-CARE

“


