
 

Salamander Window & Door Systems SA – poszukuje osoby na stanowisko:  

 

 

 

SALAMANDER Window & Door Systems SA, 87-800 Włocławek, Al. Kazimierza Wielkiego 6a, , tel. +48 54 413 56 00, fax +48 54 413 56 11, 

www.salamander-windows.com, www.swds.eu email: salamander@salamander-windows.com, Prezes Zarządu: Till Schmiedeknecht, Członek Zarządu: Victor Spomer, 

Członek Zarządu: Jacek Drejling, NIP 888-10-16-263, KRS 0000339244, Nr rej. BDO 000033200, Kapitał zakładowy: 43200000 PLN, wpłacony w całości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oferujemy: 

 

 wynagrodzenie w przedziale 4 500 – 6 000 zł brutto w zależności od doświadczenia 

 dynamiczną pracę, w której każdy dzień wygląda inaczej, a wykonywane zadania 

bezpośrednio przekładają się na zadowolenie klientów i rozwój firmy 

 naukę korzystania z oprogramowania używanego w firmie: system operacyjny SAP czy 

system logistyczny LFS 

 przyjacielską atmosferę w zespole, w którym mówimy sobie na „Ty”, wzajemnie się 

wspieramy i zastępujemy podczas nieobecności 

 rozwój w międzynarodowej organizacji – od poznawania nowych kultur, przez gamę 

produktów i usług z branży stolarki otworowej, po procesy związane z profesjonalną 

obsługą klientów 

 elastyczny czas pracy (zaczynamy pracę pomiędzy 7:30, a 9:00) 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia 

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

 dostęp do pożyczek z ZFŚS 

 świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

 dofinansowanie do zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia 

 program rekomendacji pracowników 

 wyjścia integracyjne 

 

Nasze oczekiwania: 

 

 znajomość j. niemieckiego na poziomie B2 w mowie i w piśmie – warunek konieczny 

 wykształcenie minimum średnie 

 odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu 

 łatwość nawiązywania kontaktów 

 komunikacja telefoniczna, mailowa i spotkania video to coś czym chcesz się zajmować 

 rzetelność i dokładność sporządzania dokumentacji 

 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane) 

 

Zadania: 

 

 przyjmowanie i procesowanie zamówień od klientów w oparciu o system SAP 

 wystawianie faktur, dokumentów WZ, faktur korygujących i dokumentów celnych 

 tworzenie dokumentacji dostaw na podstawie zleceń klientów we współpracy z działem 

logistyki 

 przyjmowanie, zakładanie i rozliczanie zgłoszeń reklamacyjnych zgodnie z firmowymi 

procedurami i dobrymi praktykami 

 utrzymywanie bieżącego kontaktu z klientami z zagranicy – „współpraca międzynarodowa” 

w naszej firmie to codzienność, a nie tylko slogan 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 

rekrutacja@salamander-windows.com    

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie 

niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu 
udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Salamander 
Window & Door Systems S.A. na adres e-mail: dane.osobowe@salamander-windows.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
1/ Administratorem danych osobowych jest Salamander Window & Door Systems S.A.  z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A (dalej 
„Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail dane.osobowe@salamander-windows.com. 
2/ Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego. 
3/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na 
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną 
ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4/ Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia 
technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
spoczywających na nich zadań. 
5/ Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.  
6/ Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7/ Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem 
możliwości wzięcia w nim udziału.  
8/ Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

 Specjalista ds. Sprzedaży (Dział Obsługi Klienta) 
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