
 

 

OFERTA PRACY 

Poszukujemy osoby na stanowisko:  

Specjalista ds. obsługi klienta europejskiego 

 

Kluczowe zadania: 

• Prowadzenie komunikacji mailowej oraz telefonicznej z klientem niemieckim, 

• Przygotowanie ofert sprzedażowych dla klienta niemieckiego, 

• Nadzorowanie etapów danej sprzedaży, 

• Monitorowanie rynku branży motoryzacyjnej. 
 
Oczekiwania: 
• Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, 
• Dobra znajomość obsługi komputera, 
• Skrupulatność, dokładność, 
• Zdolności organizacyjne. 

  
Oferujemy: 
• Umowę o pracę na pełny etat, 
• Bardzo dobre wynagrodzenie, 
• Kultura organizacyjna oparta na szacunku i zaufaniu, 
• Podstawowe narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop, 
• Ciągły kontakt z językiem obcym, 

• Przyjazną atmosferę pracy. 😊 
 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem telefonu: 

1). 723 989 771 

2). 691 042 696 
lub nadesłanie aplikacji na e-maila: biuro.gearshift@gmail.com 

 

DOŁĄCZ DO ZGRANEGO ZESPOŁU! 
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Gearshift („Administrator”): 
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  
2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, wspierający procesy rekrutacyjne.  
3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, w ramach którego przesłał(a) Pani/Pan swoje CV, a w przypadku zgody na udział w przyszłych 

procesach rekrutacyjnych - przez okres 2 lat od przesłania CV. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym; 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.  
7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. 
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