Od ponad 25 lat budujemy firmę, w której butach chodzą już miliony Polaków. Nasze salony
zlokalizowane są w najbardziej prestiżowych galeriach handlowych w Polsce. Rozwijamy się również
poza granicami naszego kraju. Kolejne sklepy prowadzimy już m.in. w Pradze, Budapeszcie czy Dubaju.
Do naszego Zespołu poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko:
Handlowiec - Sprzedawca Salonu Kazar
Naszym pracownikom zapewniamy:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę
Realną ścieżkę awansu
Atrakcyjny system prowizyjny
Prywatne ubezpieczenie medyczne
Ubezpieczenie na życie
Pakiet sportowo - rekreacyjny lub bilety do kina
Zniżki na produkty marki Kazar

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:
•
•
•
•
•

Posiadasz pierwsze doświadczenie w sprzedaży (mile widziane)
Odznaczasz się wysokim poziomem kultury osobistej
Jesteś gotów pracować w równoważnym systemie czasu pracy
Wyróżniasz się otwartością w budowaniu trwałych relacji z Klientami
Chcesz rozwijać swoje umiejętności w branży modowej

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i brać czynny udział w kreowaniu trendów, wyślij nam swoje
CV na adres: mlydkowska@kazar.com.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Kazar Footwear Sp. z o.o. Może Pani/Pan
skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub z naszym Inspektorem
ochrony danych, pisząc na adres: iod@kazar.com.
Przekazanie CV oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne a brak wyrażenia zgody, spowoduje że nie
będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu obecnej lub
przyszłych rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.
Pani/Pana CV będzie przechowywany do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub
maksymalnie do jednego roku, od momentu wpłynięcia do nas CV.
Pani/Pana dane osobowe, możemy przekazywać podmiotom, realizującym na nasze zlecenie, badania
medycyny pracy.
Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana CV, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

