Kierownik działu sprzedaży
Miejsce pracy:
Suret sp. z o.o.
ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica
oraz jednostki terenowe na terenie Polski

Nasze oczekiwania:
• Kreatywność
• Wyksztalcenie wyższe techniczne
• Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w handlu
• Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz stanowczego działania w dynamicznym
środowisku
• Dyspozycyjność i mobilność
• Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum średnim
• Dobra znajomość MS Office
Mile widziane:
• Znajomość logistyki transportu bliskiego
• Znajomość relokacji przemysłowych
• Doświadczenie w zarządzaniu projektami (MS Project)
Twoje zadania:
• Tworzenie i realizacja planów sprzedażowych
• Przygotowywanie ofert handlowych i zapytań ofertowych
• Prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji
• Utrzymywanie długofalowych, dobrych relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami
• Pozyskiwanie i profesjonalna obsługa klientów
• Zarządzanie podległym zespołem
• Nadzorowanie stopnia realizacji planów, analiza wyników sprzedaży i wyznaczanie kierunków
działań
• Planowanie i realizacja budżetu
• Sporządzanie raportów i zestawień, analiza kosztów
To oferujemy:
• Laptop, telefon i samochód służbowy
• Ciekawa praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Szkolenia
• Umowa o pracę na 3 miesiące + przedłużenie

Kontakt:
SURET Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica

Email: rekrutacja@suret.com.pl
Telefon: 693 290 151

Klauzula dotycząca danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SURET Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod
adresem: SURET Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12.
Podstawą przetwarzania przez SURET Sp. z o.o. 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) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes
administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu SURET Sp. z o. o. przed
ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. danych
osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym celu jest Pani/Pana zgoda, tj. 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 nie jest
obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. Pani/Pana
dodatkowych danych osobowych, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach
prawa (np. wizerunek, zainteresowania), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
celu jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali
dodatkowe dane, o których mowa powyżej, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. 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.
SURET Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu firmy SURET Sp. z o.o. i na jej rzecz. Ponadto, SURET Sp. z
o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać
będzie z przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich.
SURET Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem
rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział i dla celów
archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez SURET Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych
na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany; niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
Urząd Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

