Kariera
Obecnie do naszej firmy poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy
województwo podlaskie
powiat grajewski

nr ref.: ZAM/1/2018
Zadania:




profesjonalna obsługa klienta,
fachowe doradztwo w zakresie uprawy, nawożenia, ochrony roślin,
pozyskiwanie nowych klientów.

Wymagania:








wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane rolnicze),
mile widziane doświadczenie w branży rolniczej, znajomość rynku rolnego,
zdolności negocjacyjne,
obowiązkowość, skrupulatność, dyspozycyjność,
łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zdolności interpersonalne,
chęć do pracy i nauki,
prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:






zatrudnienie w stabilnej firmie, w miłym zespole,
umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość rozwoju zawodowego,
narzędzia niezbędne do pracy: telefon komórkowy, samochód, laptop,
bezpłatne szkolenia z zakresu sprzedaży oraz znajomości produktów.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem
motywacyjnym i klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres emailowy: kadry-rekrutacja@chemirol.com.pl. Prosimy o dopisanie nru referencyjnego
ZAM/1/2018 w temacie maila lub treści zgłoszenia.
Aplikując na niniejsze ogłoszenie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym
postępowaniu rekrutacyjnym:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny
moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub
odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa
zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także
udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów
kwalifikacyjnych i sprawdzających.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie ustalenia przez nas na
podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan spełnia wymagane przez nas kryteria –

zaproponować Pani/Panu pracę w PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody,
nie będzie możliwym Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zachęcamy również Panią/Pana do wyrażenia zgody na udział w ewentualnych przyszłych postępowaniach
rekrutacyjnych, poprzez dodanie w treści życiorysu (CV) klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w ewentualnych przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
prowadzonych przez PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o.”
Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą
adresem: www.chemirol.com.pl/dane-rekrutacja
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