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

REFERENT/KA HANDLOWY/A
Siedziba oddziału: Białogard
Województwo zachodniopomorskie

Nr ref.: BIA/1/2018
Zadania:










Obsługa administracyjna pracowników,
Bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów,
Sporządzanie faktur i dokumentów WZ,
Obsługa sprzętu biurowego,
Zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą,
Zarządzanie obiegiem dokumentów i informacją wewnątrz firmy,
Archiwizacja dokumentów,
Zamawianie artykułów na potrzeby funkcjonowania biura,
Dbanie o wizerunek firmy.

Wymagania:







Wykształcenie minimum średnie lub w trakcie studiów,
Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pozostałych urządzeń biurowych,
Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
Dobra organizacja i planowanie pracy własnej,
Umiejętność współpracy w zespole,
Samodzielność, komunikatywność.

Oferujemy:





Zatrudnienie w stabilnej firmie, w miłym zespole,
Umowę o pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego
Narzędzia niezbędne do pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym i
klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadryrekrutacja@chemirol.com.pl z dopiskiem BIA/1/2018
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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