
KANDYDATOM OFERUJEMY

• umowę o pracę (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub 9-17)
• pakiet szkoleń wstępnych
• możliwość zdobywania doświadczenia i kontynuowania rozwoju zawodowego
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie, opieki medycznej
   i programu sportowego dla Pracowników i ich rodzin

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
• przyjmowanie i realizacja zamówień od klienta
• doradztwo techniczne
• rozwijanie kontaktów handlowych
• ofertowanie
• współpraca z magazynem w zakresie obsługi klienta
• uczestnictwo w organizacji transportu towarów do klienta
• inne prace administracyjne

WYMAGANIA
• doświadczenie w pracy na podobnym 
   stanowisku (mile widziane)
• wykształcenie min. średnie
• dobra znajomość obsługi komputera
• łatwość nawiązywania i utrzymywania 
   kontaktów handlowych

Firma Plastics Group – czołowy dystrybutor płyt, folii i półproduktów 
z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Europy Środkowo – Wschodniej.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA 

zatrudnimy kandydatów na stanowisku:

W CV Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 a i c 
Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zawartych w nadesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu 
rekrutacji przez okres nie dłuższy, niż do zakończenia obecnej rekrutacji prowadzonej przez �rmę Plastics Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolumba 
40 jako Administratora Danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r.”

Administratorem danych jest Plastics Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolumba 40, kontakt rodo@plastics.pl. Dane osobowe mogą być 
przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie 
podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym pro�lowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY Miejsce pracy: 
Warszawa Włochy

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie cv na rekrutacja@plastics.pl W temacie proszę podać numer referencyjny: 
SPRZ/WA/2019/U


