
 
 

 

Kim jesteśmy: 

Nasza Grupa składa się z kilku spółek kapitałowych w Polsce i zagranicą. Jesteśmy czołowym 

w Polsce producentem i dostawcą wysokiej jakości żywności wegańskiej i wegetariańskiej. 

Obecnie poszukujemy osoby, która wesprze Dział Logistyki w codziennej pracy. 

 

Na czym będzie polegała Twoja praca? 

 Wprowadzanie danych do systemu: zamówienia, korekty, reklamacje 

 Obsługa maila działowego 

 Pomoc przy obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego  

 Kopiowanie, skanowanie dokumentów i ich archiwizacja 

 Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Działu 

 

Co oferujemy: 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w polskiej firmie w Dziale 

Logistyki w ramach umowy zlecenia ze stawką 14,70 zł brutto / h 

 Przyjazną nieformalną atmosferę w pracy ok. 7-8 h dziennie pośród życzliwych osób 

 Udział w organizowanych okazjonalnie degustacjach wegetariańskich i wegańskich 

produktów 

 

Czego oczekujemy:  

 Mile widziana znajomość programu WF-Mag oraz j. angielski na poziomie min. A2 

 Znajomości obsługi komputera (MS Office, Outlook) 

 Umiejętności obsługi urządzeń biurowych typu: skan, kopiarka 

 Zaangażowania w powierzone zadania, dokładności i rzetelności w pracy  

z dokumentami 

 Komunikatywności oraz dobrej współpracy w zespole! 

 

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zamieszczenie w aplikacji jednej z poniższych 

zgód i przesłanie aplikacji na adres e-mail: hr@polsoja.com.pl 
 

 
Zgoda Wariant 1 

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału jedynie w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, prosimy o 

zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli: 
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych 

na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.” 
Zgoda Wariant 2 

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału zarówno w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, jak również 

w procesach, które mogą odbyć się w przyszłości, prosimy o zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli: 
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych 

na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia.” 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa 

(dalej zwaną „Spółką”). 

2. W razie potrzeby w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt +48 22 736-39-16. 

3. W przypadku przekazania nam swojej aplikacji informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, którego zgłoszenie dotyczy albo także kolejnych procesów rekrutacji, które mogą mieć miejsce w przyszłości, jeżeli wyrazi 

Pani/Pan taką wolę. 



4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie artykuł 6 akapit 1 litera a) RODO, czyli zgoda wyrażona przez kandydata. 

Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu lub procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem.  

W związku z tym, bardzo prosimy o dołączenie do swojej aplikacji jednego z wariantów zgody, zamieszczonego na końcu niniejszej informacji. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

b) operatorzy pocztowi i kurierzy; 
6. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności  

w RODO. 
10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub 

do żądania w razie możliwości technicznych przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

 


