
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Firma New Balance jako jedna z najstarszych sportowych marek na świecie, której korzenie sięgają 1906 roku, w związku z dynamicznym  
rozwojem na rynku polskim - rozpoczęła proces rekrutacji na stanowisko Sprzedawca (w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy).  

 

Sprzedawca 
Miejsce pracy: Designer Outlet Piaseczno 

 
Szukamy osób, które: 
 

• Uwielbiają obsługę Klienta 

• Są wielozadaniowe i nie boją się wyzwań 

• Posiadają doświadczenie w aktywnej sprzedaży 

• Są dyspozycyjne według grafiku pracy w godzinach otwarcia galerii   

• Angażują się w wykonywaną pracę 
 
Twoim zadaniem będzie:  
 

• Aktywna obsługa Klienta zgodnie ze standardami Firmy 

• Realizacja planów sprzedażowych 

• Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Salonu 
 

Dołączając do nas otrzymasz:  
 

• Umowę o pracę oraz  stabilne zatrudnienie 

• Pracę w  dynamicznie rozwijającej się Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Ciekawą i rozwojową pracę w młodym, energicznym zespole 

• Odzież pracowniczą, zniżki pracownicze, kartę multisport 

• Atrakcyjne wynagrodzenie – uzależnione od realizacji założonych celów 
 

Prosimy  Kandydatów o nadsyłanie aplikacji na adres:  aleksandra.lukaszewicz@newbalance.pl 
                                                                                          dominik.szymanski@newbalance.pl                      

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

Jeśli nie skontaktujemy się z Tobą, będzie to oznaczać, iż nie zakwalifikowano Cię do kolejnego etapu rekrutacji. Twoja aplikacja oraz 
wszystkie informacje wysłane przez Ciebie zostaną bezpowrotnie usunięte.  

 
 

Administratorem danych osobowych jest New Balance Poland Sp. z o.o. 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe są przetwarzane 
wyłącznie dla celu jakim jest przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w New Balance Poland Sp. z o.o.   Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane nie będą powierzane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu.  
 
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
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wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji.  
 
Jeżeli chcesz nam umożliwić zapoznanie się z Twoim CV, prosimy o zawarcie w wiadomości poniższej klauzuli.  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez  New Balance Poland Sp. z o.o. na potrzeby 
przeprowadzenia procesu rekrutacji.”. 


