Od ponad 70 lat rozwijamy i doskonalimy
jedną z wiodących marek mebli kuchennych na polskim rynku
•
•
•
•

Jeżeli:
aranżacja wnętrz jest Twoją pasją i pracą, a kuchnia ma dla Ciebie w tym aspekcie znaczenie szczególne,
cenisz sobie jakość produktu, z którym pracujesz,
w kontakcie z klientami wykazujesz się zarówno profesjonalizmem jak i empatią,
jesteś osobą kreatywną i potrafisz zarażać entuzjazmem,
dołącz do nas jako

projektant mebli kuchennych
lokalizacje: Olsztyn, Katowice
•
•
•
•

Będziesz odpowiedzialny za:
kreację i realizację funkcjonalnych i estetycznych wnętrz kuchennych dla naszych klientów,
doradztwo w zakresie optymalnego doboru produktów z oferty firmy,
dbanie o wizerunek marki na rynku oraz o utrzymanie wysokiego standardu obsługi,
a poprzez wszystkie powyższe – za realizację oczekiwanego przez firmę poziomu celów sprzedażowych.

•
•
•
•
•
•

Oczekujemy od Ciebie:
doświadczenia w projektowaniu wnętrz kuchennych,
dobrych umiejętności komunikacyjnych, kultury osobistej i uprzejmości,
wysokiej motywacji, entuzjazmu i zaangażowania w wykonywaną pracę,
wykształcenia wyższego lub średniego (kierunek związany z aranżacją wnętrz będzie atutem),
znajomości programów projektowych (preferowane Cad Kuchnie / Cad Decor)
prawa jazdy kat. B
Oferujemy inspirującą pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie, zapewniającą ciągłą możliwość rozwoju własnych
kompetencji oraz atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do kwalifikacji i efektów pracy.
Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@wfm-kuchnie.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej aplikacji przez Szynaka – Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20 na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Administratorem Danych Osobowych jest Szynaka – Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej
20. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: abi@szynaka.pl
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani / Panu 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 wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą
przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

