Sandro Guidi Guidi Consulting
Ul. Widokowa 28, 32-031 Chorowice
Agencja zatrudnienia nr 13342 (KRAZ)
Obecnie dla naszego klienta, firmy specjalizującej się w produkcji stolarki okiennej, poszukujemy na stanowisko:
Kierownika ds. eksportu i rozwoju rynku niemieckiego
Lokalizacja firmy: małopolska (okolice Krakowa)
Zakres obowiązków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utrzymanie i poszerzenie naszego portfolio produktów.
Stały kontakt z niemieckojęzycznymi klientami firmy.
Realizacja założonego planu sprzedaży.
Prowadzenia analiz rynku w celu poszukiwania nowych szans na rozwój.
Realizowanie planów sprzedaży.
Zarządzane zespołem doradców odpowiedzialnych za obsługę zamówień oraz wycenę produktów.
Nadzór nad jakością procesu obsługi zamówień.
Doradztwo techniczne.

Oczekiwania:
1.
2.

Wykształcenie wyższe, pożądane techniczne.
Doświadczenie w zakresie zarządzania siecią sprzedaży, pożądane doświadczenie w zarządzaniu
sprzedażą za granicą.
3. Bardzo dobra znajomość techniczna okien i drzwi.
4. Minimum 3 letnie doświadczenie w sektorze budowlanym, pożądane w sektorze stolarki okiennej.
5. Wysokie umiejętności kierowania zespołem i doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu podległym .
6. Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz nawiązywania trwałych relacji z klientami.
7. Odpowiedzialność, inicjatywa i dyspozycyjność.
8. Doświadczenie i wiedza z zakresu projektowania.
9. Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie.
10. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
Oferta:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2. Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premia.
3. Międzynarodowa ekspozycja.
4. Niezbędne narzędzia pracy.
5. Jasne kryteria dotyczące systemu ścieżek kariery w firmie.
6. Elastyczne godziny pracy.
Osoby zainteresowane aplikacją na ogłoszenie proszone są o nadesłanie swojego CV w języku angielskim na adres
joanna.zawadzka@guidiconsulting.pl wraz z aktualną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych do
celów rekrutacji, korzystając z poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Guidi Consulting Sandro Guidi z siedzibą w
32-031 Chorowicach, ul. Widokowa 28, na potrzeby obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w celu przesłania
oferty pracy na mój adres e-mail podany podczas ubiegania się o to stanowisko.
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@guidiconsulting.pl z adresu, którego dotyczy zgoda. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
NOTA INFORMACYJNA:
Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą Agencję Zatrudnienia
Guidi Consulting Sandro Guidi, 32-031 Chorowice, ul Widokowa 28, zarejestrowaną w KRAZ pod numerem 13342,
lub kiedykolwiek przesłałeś nam swoje CV, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w przesłanej aplikacji.

Sandro Guidi Guidi Consulting
Ul. Widokowa 28, 32-031 Chorowice
Agencja zatrudnienia nr 13342 (KRAZ)
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO
znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej pod tym linkiem.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów
ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w
rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym
celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami
państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez
okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych
rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu złożenia aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe
możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem
rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia aplikacji.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą
Agencję i jej Kontrahentów (tj. potencjalnych pracodawców) na dowolne stanowisko, o ile wyraziłeś taką zgodę.
W szczególności dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia i umówienia rozmowy rekrutacyjnej,
• weryfikacji zawartych w CV informacji w zakresie spełniania warunków udziału w procesach
rekrutacyjnych,
• prowadzenia rejestru osób, które wniosły prośbę o usunięcie swoich danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez Guidi Consulting Sandro Guidi danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania tych danych,
• usunięcia tych danych,
• ograniczenia przetwarzania tych danych,
• przeniesienia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu dokonania jednego z powyższych, możesz przesłać maila na adres e-mail kontakt@guidiconsulting.pl wraz
ze stosownym oświadczeniem.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzonej i uzasadnionej niezgodności przetwarzania danych
przez Guidi Consulting Sandro Guidi z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
W przypadku dalszych pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres
kontakt@guidiconsulting.pl.

