Impel Safety Spółka z o.o, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Impel – lidera rynku usług outsourcingowych – aktualnie poszukuje
Kandydatów na stanowisko:

Stażysta w Pionie Handlowym
Jeśli poszukujesz nowych możliwości rozwoju lub chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, to sprawdź naszą ofertę w
obszarze handlowym!
Szukamy osoby, która:






Jest komunikatywna i lubi kontakt z ludźmi
Dobrze organizuje swoją pracę
Jest otwarta na naukę nowych zagadnień
Sprawnie posługuje się pakietem MS Office
Studiuje zaocznie lub jej plan zajęć pozwala na pracę w tygodniu

Praca u nas pozwoli Ci rozwinąć umiejętności:




Współpracy w dużej organizacji – codziennie będziesz wspierać Menadżera Handlowego,
jak również współpracować z innymi członkami zespołu handlowego oraz operacyjnego
Nawiązywania kontaktów biznesowych – zarówno dzięki poznaniu metod pozyskiwania
kontaktów, a także możliwości brania udziału w spotkaniach z klientami
Analitycznych – będziesz brać udział w tworzeniu indywidualnych ofert i kalkulacji,
jak również będziesz sporządzać raporty sprzedażowe

Poza wyżej wymienionymi umiejętnościami, staż u nas pozwoli Ci na:





Zdobycie doświadczenia w dużej organizacji biznesowej
Poznanie funkcjonowania pracy w Pionie Handlowym
Pracę na podstawie umowy zlecenia
Możliwość pozostania i rozwoju w naszej organizacji

NIE CZEKAJ, APLIKUJ!

LINK DO APLIKOWANIA (KLIKNIJ)

Oferta ważna do: 16.04.2021r.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Safety Sp z o o z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118
(dalej Spółka).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na
potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Safety
Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia
przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym
momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z
przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl
Impel Safety Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

