Firma PUH Chemirol Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie działa na rynku rolnym nieprzerwanie od blisko
trzech dekad. We współpracy ze swoimi kontrahentami i klientami, realizuje ideę nowoczesnego
rolnictwa. Od samego początku działalności troszczy się o to, by jak najlepiej dopasować ofertę do
potrzeb Klientów. 29 lat doświadczenia w kompleksowej obsłudze rolnictwa dało firmie pozycję lidera
na polskim rynku rolnym.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

PRODUCT MANAGERA (nawozy dolistne i biostymulatory)
Nr.Ref : BIO/1/2019
Lokalizacja:
Województwa: małopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
Wymagania:
•

Wykształcenie wyższe (preferowane rolnicze)

•

Bardzo dobra znajomość rynku rolnego

•

Mile widziane doświadczenie w branży nawozów/biostmulatorów

•

Znajomość pakietu Office

•

Zdolności organizacyjne

•

Obowiązkowość, skrupulatność, zdolności analityczne

•

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zdolności interpersonalne

•

Prawo jazdy kat. B

•

Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
•

Zatrudnienie w stabilnej firmie, w przyjaznym otoczeniu

•

Umowę o pracę

•

Atrakcyjne wynagrodzenie

•

Możliwość rozwoju zawodowego

•

Narzędzia niezbędne do pracy: telefon, laptop, samochód

•

Bezpłatne szkolenia z zakresu sprzedaży oraz znajomości produktów

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 informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji pod
adresem: www.chemirol.com.pl/dane-rekrutacja

