W związku z dynamicznym rozwojem firmy Unitec Polska
do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Unitec Polska Sp. z o.o
Tradycja połączona
z nowoczesnością.
Firma specjalizuje się w produkcji
okien, drzwi PCV i aluminium.
Konsekwentny rozwój firmy
i nowoczesny park maszynowy
gwarantuje produkcję stolarki
w najnowszej technologii.
Profesjonalna obsługa najbardziej
wymagających klientów z takich
krajów jak Włochy, Belgia, Szwajcaria,
Luksemburg, Francja i Niemcy.

Pracownik biura obsługi klienta
z językiem obcym miejsce pracy: Leszno
Zakres obowiązków:

Nasze oczekiwania:

• przygotowywanie wycen,

• pozytywne nastawienie, energia

• samodzielne opracowywanie
zleceń/zamówień,

oraz chęć działania i uczenia się,
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

• kontakt z klientami oraz dostawcami
w języku niemieckim lub angielskim ,

lub angielskiego w mowie i piśmie,
• silna motywacja do pracy,

• bieżąca obsługa biura,
• uczestniczenie w branżowych
imprezach targowych w kraju i zagranicą.

wysoka aktywność i zaangażowanie,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność planowania i szybkiego
podejmowania decyzji pod presją czasu.

Oferujemy:
• dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę:
Na podstawie przepisów 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, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unitec
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Magazynowa 4,
64-100 Leszno, e-mail: info@unitec.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia kandydata na zawarte w ofercie stanowisko. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na
Administratorze (np. biuro księgowo-kadrowe, informatyk).
4. Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia
danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu
realizacji podanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt 1 adres e-mail.
6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest niezbędne do
przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych
osobowych jest dobrowolne.
7. Administrator danych osobowych informuje także o prawie
wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• wykorzystania i rozwoju umiejętności językowych w codziennej pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizację ciekawych i wymagających zadań,
• szkolenia w kraju i zagranicą ,
• stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne i konkurencyjne wynagrodzenie,
• pracę pełną wyzwań w nowoczesnym i młodym zespole,
• pełne wsparcie całego zespołu dla Twojej pracy.
Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV i aktualne zdjęcie oraz klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu
rekrutacji prowadzonego przez Unitec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych
organizowanych przez Unitec Polska Sp. z o.o.”

prosimy składać w formie e-mail na adres: info@unitec.pl
* niewłaściwe skreślić

