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SAMANTA – wiodąca firma na polskim rynku bieliźniarskim, zajmująca się produkcją 
i sprzedażą bielizny damskiej, poszukuje pracownika na stanowisko: 

DORADCA KLIENTA W SALONIE FIRMOWYM w Designer Outlet w Piasecznie 

Cel stanowiska: Sprzedaż i obsługa klientów w Salonie Firmowym 
 
Obowiązki: 
• Sprzedaż produktów w Salonie Firmowym 
• Utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami  
• Realizacja planów sprzedaży oraz ich raportowanie 
• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy  
 
Oczekiwania: 
• Doświadczenie w obszarze sprzedaży lub obsługi klienta  
• Obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office 
• Komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej 
• Uczciwość, sumienność i zaangażowanie 

Oferujemy: 
• Wynagrodzenie podstawowe oraz premię uzależnioną od wyników  
• Ciekawą pracę w środowisku ludzi z pasją oraz możliwość zdobywania nowych doświadczeń 
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: agnieszkabrdulak@samanta.pl 602 681 607 
 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SAMANTA-Adamek sp.j. z siedzibą w Białka 556A, 34-220 Maków Podhalański, zgadzasz się na przetwarzanie przez 
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu 

Administrator - Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SAMANTA-Adamek sp.j., jako pracodawca. Z Administratorem 
mogą się Państwo kontaktować pod adresem: Białka 556A,34-220 Maków Podhalański 

Cel i podstawy przetwarzania - Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa 
zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy 

Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator 

Okres przechowywania danych - Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą - Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych - Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
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