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Antal is a leader in executive recruitment and HR consulting services. The brand is present in 35 countries and has been operating
in Poland since 1996. Antal International offices in Warsaw, Wrocław, Cracow, Poznań and Gdańsk conduct projects across
Poland and abroad for biggest global corporations and local businesses operating in all sectors of the economy.

Would you like to employ your Dutch language skills at work? Are you looking for international
experience?
Come to Wrocław and join my Client’s company!

Dutch speakers
for back – office or front – office roles
RESPONSIBILITIES:
► Supporting Dutch / Flemish customers via phone & e-mail,
► Aswering clients’ questions, sending e-mails,
► Administration of the database: inputting & updating information in the database.

CANDIDATE:
► Has upper – intermediate / advanced command of Dutch & English,
► Is communicative person who is always keen on learning and gaining experience,
► Wants to live and work in Wrocław!

THE OFFER:
► Excellent opportunity to employ Dutch language at work & gain first international experience!
► Complex induction training – you don’t need experience!
► Stable employment, nice work atmosphere & competitive salary!
Need more information? Don’t wait! Send your CV into Justyna.Lach@antal.pl and let’s talk about Your opportunities!
To learn more about Antal, please visit www.antal.pl
ANTAL
PLAC UNII, UL. PUŁAWSKA 2
02-566 WARSZAWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) przez admi nistratora danych Antal International Spółkę z
ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa), agencje zatrudnienia ujawniona w rejestrze Marszałka Województwa Mazowieckiego pod
numerem 496, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz.883 z późn. zm.) Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz ze posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania,
zmieniania oraz mody kowania - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie .

