
Poszukujemy osób na stanowisko 
Promotor Sprzedaży Samsung 

 
  
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację planów 
sprzedażowych, jakościowych i merchandisingowych pracując na terenie sklepu jednego z 
naszych partnerów handlowych. 
  
Poszukujemy osób, które: 
- są gotowe do pracy w weekendy,  
- mogą pracować ok. 30 godzin tygodniowo, 
- znają rynek elektroniki/technologii użytkowej, 
- mają silną motywację do realizacji wyznaczonych celów, 
- łatwo nawiązują kontakty, 
- posiadają wyjątkowe umiejętności sprzedażowe i prezentacyjne. 
  
Dodatkowym atutem będzie: 
- doświadczenie w branży IT/Telecom, 
- znajomość technik sprzedaży. 
  
Jako Promotor będziesz odpowiedzialny za: 
- aktywną sprzedaż i promowanie produktów marki Samsung, 
- raportowanie sprzedaży i stanu ekspozycji, 
- realizację założonych planów sprzedażowych, 
- dbałość o ekspozycje produktów Samsung. 
  
Oferujemy: 
- ciekawą pracę w doskonale znanej, międzynarodowej firmie, 
- wynagrodzenie stałe + premie, 
- szkolenia produktowe i wsparcie merytoryczne przełożonego, 
- możliwość pracy z najnowszymi produktami IT/Telecom, 
- formę zatrudnienia na umowę zlecenie – współpraca długookresowa. 
  
Zgłoszenia proszę kierować na adres: rekrutacje@parkpromocji.pl 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
  
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: ”Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji.” 

Ponadto zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PARK PROMOCJI Ewa Trybulak 

ul. M.J.Piłsudskiego 41/21, 25-431 Kielce,  

mailto:rekrutacje@parkpromocji.pl


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji  przez 

okres 2 lat wyznaczony przez administratora, 

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie  

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

7) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. 

Postępu 14; 02-676 Warszawa. 

 

    

 


