W związku z dynamicznym rozwojem
Dziesiątka Finanse sp. z o. o.działająca w branży usług
finansowych poszukuje odpowiedzialnych
i komunikatywnych osób do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. E-COMMERCE

Twoje obowiązki:
• pozyskiwanie, nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji z klientami Spółki
w celu realizacji polityki Działu Sprzedaży e-commerce
• bieżące wsparcie Koordynatora Działu Sprzedaży e-commerce
• przygotowywanie i weryfikowanie działań kampanii sprzedażowych
• moniitorowanie, raportowanie i analiza danych związanych z efektami sprzedażowymi
• rozwijanie obecnych oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie e-commerce
Co możemy Tobie zaoferować?
• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• laptop, telefon komórkowy
• ścieżkę rozwoju oraz pakiet szkoleń wewnętrznych
• dodatkowe ubezpieczenie na życie
• wsparcie przełożonych oraz zespołu
• miłą atmosferę pracy w sprawnie funkcjonującym zespole
Czego oczekujemy:
• wykształcenie wyższe
• co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu kampanii e-commerce
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• podstawy analityki
• wykazywanie inicjatywy w działaniu oraz konsekwencja w dążeniu
do jak najlepszej realizacji postawionych celów
• podstawy analityki
• rzetelność, dokładność i terminowość w realizacji zadań
• rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
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Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji w procesie rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse sp. z o.o. z siedzibą
przy ulicy Królewska 18, 00-103 Warszawa. Kontakt z administratorem danych możliwy pod numerem telefonu 607 900 606 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@cdziesiatka.pl Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osoabowych. Mogą się Państwo z nim skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@dziesiatka.pl.
Cel i podstawy przetwarzania Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata (podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w zakresie danych niewymaganych na ww.
podstawie prawnej - na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art.
6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty współpracy przez wybranego kandydata. W przypadku wyrażenia przez panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty wyrażenia zgody. Okres przetwarzania Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 1 rok.
Przekazywanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe są przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania
informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich działającym na rzecz Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Przysługujące Pani/Panu prawa W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 2.żądania sprostowania swoich
danych osobowych, 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 4. przeniesienie danych osobowych rozumiane jako przekazanie danych innemu administratorowi na wniosek
osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do podjęcia działań rekrutacyjnych.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje.

www.dziesiatka.pl

