Dla naszego klienta, dużej międzynarodowej grupy, poszukujemy:

SPRZEDAWCY TECHNOLOGII BIOGAZOWYCH/ PARTNERA
HANDLOWEGO
Miejsce pracy: praca na terenie całego kraju
Obowiązki:
- wyszukiwanie potencjalnych klientów dla firmy;
- reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami;
- udział w szkoleniach za granicą;
- prezentacja nowoczesnych technologii firmy w formie prezentacji.
Wymagania:
- aktualna wiedza na temat rynku biogazowego w Polsce;
- doświadczenie w prowadzeniu działalności w branży biogazowej;
- wyższe wykształcenie techniczne umożliwiające swobodne rozumienie problematyki
wypowiadanie się w kwestiach technologicznych;
- zdolności do poszerzania grupy kontaktów w branży biogazowej i organizacjach branżowych;
- wykazanie się umiejętnościami sprzedażowymi;
- mile widziane inicjatywy w podejmowaniu działań marketingowych;
- bardzo dobra znajomość jeżyka angielskiego w mowie i piśmie;
- prawo jazdy.
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Oferujemy:
- rozpoczęcie pracy od września 2019 r.
- elastyczne warunki współpracy;
- konkurencyjny poziom wynagrodzenia;
- wsparcie doświadczonego zespołu z zagranicy;
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obrębie innowacyjnych technologii;
- możliwość wprowadzenia oferty firmy do swojej oferty, o ile będzie ona stanowić ofertę
uzupełniającą.
CV i list motywacyjny prosimy przesłać e-mailem na adres: aleksandra.krzewinska@btk-legal.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.
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Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest
Kancelaria Prawna BTK-Legal z siedzibą w Poznaniu.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesyła Pan/Pani
dokumenty aplikacyjne. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z dnia 16 maja 2018 roku, poz. 917, ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1).
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - lub innego organu
uprawnionego w świetle przepisów prawa do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu danych osobowych.

