
PRACOWNIK DZIAŁU 
MARKETINGU
Firma Lapp Kabel Sp. z o.o.- polski oddział międzynarodowego producenta kabli, przewodów i   
akcesoriów elektrotechnicznych zatrudni Pracownika Działu Wsparcia Sprzedaży do pracy w 
biurze w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych (okolice Wrocławia)

Wymagania
- wykształcenie minimum średnie
- zaangażowanie i chęć do pracy
- umiejętność pracy zespołowej
- komunikatywność, otwartość
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
- znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków
- telefoniczny i mailowy kontakt z klientem biznesowym
- tworzenie i administrowanie bazy danych
- kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
- wsparcie działań sprzedażowych oraz marketingowych

  
Oferujemy
- pracę w nowoczesnej firmie
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pracę w młodym i dynamicznym zespole
- system benefitów i ubezpieczenie zdrowotne
- dofinansowanie do kursu językowego
- możliwość wyjazdów zagranicznych 

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.pl@lapppolska.pl

Ochrona danych osobowych
- Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Lapp Kabel Sp. z o.o, 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 zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy 
dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Lapp Kabel Sp. z o.o danych osobowych 
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym
dla celów przyszłych rekrutacji”.
- Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w 
oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy 
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na 
możliwość udziału w rekrutacji.
- W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja.pl@lapppolska.pl.

Lapp Kabel Sp. z o.o. 
ul. Profesjonalna 1
Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
www.lapp.pl
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