BDR Thermea Poland Sp. z o.o. jest częścią Grupy BDR Thermea, europejskiego
koncernu zatrudniającego 6500 pracowników i osiągającego obroty ok. 1,7 mld EUR,
oferującego swoim klientom pełną ofertę produktową w zakresie techniki grzewczej.
W Polsce od 20 lat oferujemy produkty m.in. pod markami De Dietrich i BAXI.
Dynamiczny rozwój oraz wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań
technologicznych sprawiły, że poszukujemy osoby na staż na stanowisko:
Specjalisty ds. logistyki
(miejsce pracy: Wrocław)

Zadania:

•
•
•
•
•
•

Wymagania:

•

•
•

mile widziani studenci lub absolwenci kierunków ekonomicznych,
logistycznych bądź technicznych,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
znajomość pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem
MS Excel,
miła i otwarta postawa wobec klientów,
chęć nauki

•
•
•
•
•

płatny staż
niezbędne narzędzia pracy,
możliwości dalszego rozwoju w ramach firmy,
pracę w międzynarodowym środowisku,
pozytywne podejście do pracowników.

•
•

Oferujemy:

przyjmowanie i wprowadzanie zamówień,
fakturowanie sprzedaży, wystawianie dokumentów magazynowych,
obsługa internetowego sklepu części zamiennych do urządzeń
grzewczych,
współpraca z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
organizowanie transportów krajowych i zagranicznych,
obsługa systemu SAP

Aplikacje proszę wysyłać na adres: praca@dedietrich.pl z dopiskiem staż dział
logistyki.

Klauzula

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BDR Thermea Poland sp. z o.o. (Pracodawca,
administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV
następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez BDR Thermea Poland sp. z o.o.
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem
praca@dedietrich.pl

Administratorem danych osobowych jest BDR Thermea Poland sp. z o.o. Północna 15/19, 54105 Wrocław, NIP: 8951625689.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.
Twoje dane osobowe jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia są wskazane
w Kodeksie pracy i są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c
RODO. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe, które podajesz, jak na przykład Twój wizerunek, przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a więc na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą
wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Ich podanie nie ma wpływu na
możliwość udziału w rekrutacji.
Wykorzystanie Twoich danych do przyszłych rekrutacji na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Informujemy, że masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie
wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Możemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat w przypadku bieżącej rekrutacji. Natomiast
w przypadku otrzymania zgody na przetwarzanie danych do przyszłych rekrutacji, okres
przetwarzania wyniesie 6 lat.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej
przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes polega na
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub
organami państwowymi.
Nie przewiduje się przekazywania Twoich danych do państwa trzeciego, ani do organizacji
międzynarodowych.

Twoje dane mogą być udostępnione naszym podmiotom współpracującym, które zostały
zobowiązane do ochrony powierzonych im danych. Podmiotami takimi mogą być nasi
dostawcy usług doradczych i prawnych oraz podmioty świadczące usługi informatyczne.
Twoje dane mogą być udostępnione także innym podmiotom, kiedy zostaniemy do tego
zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub wyroku sądu.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii, sprostowania
niepoprawnych lub niekompletnych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których
przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W sprawach przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować na adres: BDR
Thermea Poland Sp. z o.o., ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław.

