
* KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie, ul. Opolska 114, (dalej: ORLEN OIL Sp. z o.o.), informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Do kontaktu w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych służy adres email: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres 

korespondencyjny Administratora - z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest:

a) prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający w szczególności na przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, oraz 

obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

b) wyrażona przez Panią/Pana zgoda dot. przekazania danych osobowych w procesie rekrutacji, tj. art.  6 ust. 1 lit a) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez OO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych, w szczególności: PKN ORLEN, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji oraz 3 miesiące po jej zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 

przez okres 2 lat od momentu wysłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania danych osobowych.

7. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, takie jak:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN OIL Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN OIL Sp. z o.o przesłał dane do innego 

administratora. Jednakże ORLEN OIL Sp. z o.  może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe oraz nie narusza praw i wolności innych osób fizycznych.

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN OIL Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej przesłanki i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody.
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Twój zakres obowiązków

Obsługa oraz budowanie długofalowych relacji B2B z obecnymi partnerami 

biznesowymi oraz dystrybutorami

Realizacja celów sprzedażowych

Realizacja koncepcji rozwoju i zwiększenia sprzedaży na wyznaczonych rynkach 

eksportowych oraz pozyskiwanie nowych klientów

Negocjowanie kontraktów oraz przygotowywanie ofert

Udział w targach zagranicznych

Współpraca z działem marketingu, R&D oraz innymi działami wewnątrz Spółki

Monitorowanie i analiza konkurencji na rynkach zagranicznych

Nasze wymagania

Doświadczenie w obszarze sprzedaży - na stanowisku menedżera sprzedaży lub 

przedstawiciela handlowego

Znajomość języka czeskiego umożliwiająca swobodną komunikację

Praktyczna znajomość technik sprzedaży, negocjacji oraz mechanizmów 

marketingowych

Wykształcenie wyższe

Umiejętność budowania relacji z klientem

Umiejętność podejmowania decyzji, nastawienie na wyniki oraz umiejętność pracy 

pod presją czasu, odporność na stres 

Doświadczenie handlowe na rynku czeskim, szczególnie we współpracy z 

dystrybutorami

Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Mile widziane

To oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Praca w nowoczesnym 

i międzynarodowym koncernie

Możliwość pracy z ekspertami 

z różnych branż 

Wyzwania zawodowe na światowym 

poziomie

Uczestnictwo w dużych, nowatorskich 

projektach

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwość rozwoju w zagranicznych spółkach

Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy

Programy well-beingowe wspierające Twój dobrostan

Program wspierający rodzinę

Dostęp do platformy kafeteryjnej

Aplikuj

Dodaj logo

spółki
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