Dołącz do naszego zespołu!
Jesteśmy międzynarodowym koncernem działającym na pięciu kontynentach m. in. w sektorze
usług unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów.
Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych
umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

Przedstawiciel handlowy
Miejsce pracy: Zabrze
Opis Stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:







nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami: firmy, instytucje i podmioty gospodarujące
odpadami komunalnymi
udział w postępowaniach przetargowych
utrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami
ciągłą dbałość o utrzymanie rentowności kontraktów
wsparcie w prowadzeniu akcji promocyjnych i działań marketingowych

Wymagania:









przynajmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarowaniem odpadami
znajomość branży gospodarki odpadami przemysłowymi lub komunalnymi
wiedza z zakresu przepisów związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami
samodzielność, systematyczność, dobra organizacja pracy własnej
komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi zespołami
prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu wraz z gotowością
do odbywania podróży służbowych
znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:







zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
pracę w otwartym zespole współpracowników
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
silne i dynamiczne wsparcie międzynarodowej firmy
niezbędne narzędzia pracy

Aplikacje (CV i list motywacyjny) wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule prosimy przesyłać
na adres: rekrutacja@fcc-group.pl
Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV na potrzeby rekrutacji
przeprowadzonej na stanowisko „Przedstawiciel handlowy” w FCC Polska Sp z. o.o. (zgoda w rozumieniu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby
przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie ostatniego zdania w oświadczeniu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Lecha 10
(KRS: 0000064596). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale
konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes UODO).
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia
przesłania dokumentów aplikacyjnych. Za zgodą kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą
przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych. Zgromadzone dane nie będą poddawane
procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@fcc-group.pl

