Specjalista ds.
Sprzedaży

Bydgoszcz

Dołącz do naszego zespołu sprzedaży!
Nasz zespół sprzedaży poszukuje Ciebie jeśli mieszkasz w Bydgoszczy lub okolicach.

Twoje umiejętności
−
−
−
−
−

Silne umiejętności komunikacyjne
Systematyczne podejście do pracy
Dobra znajomość pakietu MS Office
Znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
Umiejętność szybkiego uczenia się

Twoje obowiązki
−
−
−
−
−

Przetwarzanie ofert i zamówień
Monitorowanie i koordynowanie zamówień
Prace administracyjno-biurowe
Ścisła współpraca z centralą firmy
Drobne korekty tłumaczeń

Możesz liczyć na
−
−
−

Pracę w dogodnych godzinach w miłej atmosferze w naszym biurze w Bydgoszczy
Profesjonalny onboarding
Możliwość pracy w trybie zdalnym po przeszkoleniu

Twoje możliwości
Skorzystaj z możliwości jakie daje średniej wielkości międzynarodowa firma zatrudniająca 700 pracowników w 35
lokalizacjach na całym świecie. W oparciu o wartości firmy HASCO takie jak: elastyczność, innowacyjność, prostota i
wydajność, staliśmy się wiodącym dostawcą elementów znormalizowanych do form wtryskowych.
Zostań częścią historii sukcesu!
Czekamy na Twoje zgłoszenie z uwzględnieniem oczekiwań zarobkowych.
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Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do HASCO Polska Sp. z o.o.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadz am się na
przetwarzanie przez HASCO Polska Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu
na możliwość udziału w rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem plebiecki@hasco.com.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem plebiecki@hasco.com lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
plebiecki@hasco.com.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia p odanych danych (na których przetwarzanie
wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w
przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów
informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem plebiecki@hasco.com lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem plebiecki@hasco.com.

