
Specjalista ds. Handlowych
Miejsce pracy: Chorzów, woj. śląskie

Opis stanowiska: 
· przygotowywanie odpowiedzi na zapytania ofertowe krajowe i eksportowe,
· rejestracja zamówień w systemie, śledzenie stopnia ich realizacji, 
· prowadzenie korespondencji z klientami na temat warunków realizacji zamówień, 
· załatwianie formalności spedycyjnych,
· poszukiwanie nowych rynków zbytu, 
· udziału w delegacjach krajowych i zagranicznych. 

Wymagania:
· wykształcenie średnie  (atutem będzie ukończenie szkoły wyżej o kierunku technicznym), 
· znajomość obsługi MS Office (Word, Excel).),
· zdolność analitycznego myślenia, 
· obowiązkowość, sumienność i skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji związanej z sprzedażą 

stali, 
· umiejętność pracy w zespole, 
· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość  innych języków będzie 

dodatkowym atutem), prawo jazdy kat. „B” gotowość do wyjazdów służbowych, udział w 
delegacjach zagranicznych

Oferujemy: 
· umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, 
· pakiet medyczny oraz dofinansowanie zajęć sportowych, 
· grupowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.

Zainteresowane osoby zapraszamy do naszej siedziby mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6,
bądź do przesłania swojej aplikacji na adres: stalownia.hbt@alchemiasa.pl

Na aplikacji  prosimy o dopisanie klauzuli:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez ALCHEMIA S.A.
z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji  aktualnego procesu rekrutacji,  w zakresie w jakim wykraczają
poza katalog określony przepisami prawa pracy".

Jeżeli  chcesz,  aby Twoje CV zostało  wykorzystane  podczas  innych rekrutacji  prowadzonych przez  tego
Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych  w mojej  ofercie  pracy  i  innych
zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez „Alchemia” S.A. z siedzibą   w Warszawie w celu realizacji
przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez spółki
z Grupy Kapitałowej Alchemia, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych w mojej  ofercie  pracy  i  innych zebranych
w trakcie  procesu rekrutacji  przez „Alchemia” S.A.  z siedzibą w Warszawie w celu realizacji  procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez inne spółki z Grupy Kapitałowej Alchemia, w tym na ich udostępnienie
tym spółkom". 

Administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  nam  przez  kandydatów  jest  ALCHEMIA  Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje  o zasadach przetwarzania  danych osobowych
w ALCHEMIA Spółka Akcyjna dostępne są na stronie internetowej Spółki.   
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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