
 
 

Dogmat Systemy S.A. jest jedną z pierwszych firm zarządzających wierzytelnościami oraz realizującą pełen proces audytów sieci dealerskich w 
Polsce. Naszą wartość buduje jakość oferowanych usług, innowacyjna technologia oraz  kluczowy ZESPÓŁ doświadczonych audytorów, 
działających na terenie Polski i Unii Europejskiej, wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu kontroli stoków dealerskich, standardów 
handlowych, standardów sieci, stanów magazynowych na zlecenie Instytucji Finansującej oraz Importera Marki. 
 

Aktualnie zapraszamy do naszego Zespołu osobę na stanowisko: 

 

Audytor Stoków Dealerskich 

 

Czym będziesz się zajmować? 

Realizacją audytów zgodnie z wewnętrznymi procedurami w nowoczesnej autorskiej aplikacji, zadania dotyczyć będą: 

� planowania, przygotowywania i przeprowadzania audytu stoków dealerskich, 

� analizy dokumentacji handlowej, 

� przygotowywania i opracowywania raportów audytowych, 

 

Jesteś idealnym kandydatem  jeśli: 

� Twoim zamiłowaniem jest motoryzacja i podróże,  

� posiadasz umiejętność gromadzenia i analizowania danych, 

� masz zdolność do analitycznego myślenia, skoncentrowanego na poszukiwaniu powiązań przyczynowo – skutkowych,  

� obsługa pakietu MS Office i posługiwanie się systemami IT nie stanowi dla Ciebie problemu, 

� jesteś dokładny, systematyczny, punktualny, komunikatywny oraz odporny na stres, 

� chętnie i szybko się uczysz oraz potrafisz dobrze zorganizować swoją pracę,  

� znasz język angielski min. w stopniu podstawowym, 

� dodatkowym atutem jest jeśli studiujesz zaocznie i dysponujesz dużą ilością wolnego czasu. 

 

Co Tobie oferujemy? 

• zatrudnienie w rozwijającej się firmie na podstawie Umowy Zlecenie, 

• pracę pełną wyzwań i atrakcyjne wynagrodzenie,  

• pracę z ekspertami- pasjonatami w swojej dziedzinie,  

• elastyczne podejście do wykonywanej pracy (praca zdalna z domu, w siedzibie Spółki lub/i w terenie podczas  

audytowania podmiotów), 

• zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegów, 

• niezbędne narzędzia pracy, 

• po odbytych praktykach możliwość wstąpienia w nasze szeregi na stałe w oparciu o umowę o pracę. 

 

 

Jeżeli chcesz poznać ciekawą pracę, fajnych LUDZI i przy tym rozwinąć skrzydła, dołącz do NAS! 

Wyślij swoje CV na adres: praca@dogmatsystemy.pl 
 

Poznaj nas odwiedzając naszą stronę www.dogmatsystemy.pl   
Dogmat Systemy S.A. 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 62-002 Suchy Las 
tel. 061 651 20 20 

 

 
 
 



 
Wysyłając swoje CV na zgłoszenie rekrutacyjne- praktyki do Dogmat Systemy S.A. (Zleceniodawca, Administrator danych), zgadzasz się na 
przetwarzanie przez Zleceniodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na 
stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez 
Dogmat Systemy S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.  
 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem sekretariat@dogmatsystemy.pl . 
 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w 
oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. 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 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 niezbędny do 
przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy lub do 
czasu cofnięcia Twojej zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przewidziany przepisami prawa związanymi z przedawnieniem roszczeń. 
 
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, 
dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych a także współpracującymi z nami firmami wspierającymi 
proces rekrutacji. 
 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem sekretariat@dogmatsystemy.pl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


