Koordynator do działu floty
Miejsce pracy: Raszyn k. Warszawy
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
•
•
•
•
•

Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
Budowa oraz utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami
Przygotowywanie ofert i negocjacje warunków współpracy
Realizacja planów sprzedażowych oraz strategii handlowej firmy
Raportowanie działań sprzedażowych

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w obsłudze klientów
Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu oraz silna orientacja na wyniki
Umiejętność negocjacji na każdym szczeblu
Umiejętność pracy pod presją czasu
Prawo jazdy kat. B
Znajomość programu MS Office

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Pracę w ciekawym, zgranym zespole
Atrakcyjny i przejrzysty system wynagrodzeń
Profesjonalne szkolenia
Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji
Wysoki poziom samodzielności w działaniach, możliwość wdrażania własnych pomysłów i
rozwiązań

Szczegóły oferty zostaną przedstawione wybranym Kandydatom podczas bezpośredniego spotkania.
Wszystkim Kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję.
Zainteresowanych pracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
rsarnowski@dixi-car.pl
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o wpisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dixi-Car S.A. moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie
dodatkowej zgody:
Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dixi-Car S.A. moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna
a) administratorem danych osobowych jest Dixi-Car S.A. z siedzibą w Raszynie , Al. Krakowska 24a,
05-090 Raszyn;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@dixi-car.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora;
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej „RODO”;
e) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku
wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie
zgody na przetwarzanie danych;
f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody;
g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.

