
ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski – Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo- doradczą 
działającą w branży transportowej. Naszymi klientami są kierowcy zawodowi oraz przedsiębiorcy 
zajmujący się przewozem drogowym rzeczy lub osób. Obecnie poszukujemy osoby do nowego zespołu 
na: 
 

Stanowisko: MŁODSZY DORADCA KLIENTA 
 
Miejsce pracy: Warszawa 
 
Opis stanowiska: 

o Obsługa klienta i sprzedaż zarówno w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym jak i mailowym 
o Obsługa systemu CRM 
o Obsługa urządzeń biurowych 
o Udział w realizacji innych zadań i projektów Zespołu Sprzedaży i Obsługi klienta 

 
Wymagania: 

o Status studenta/studentki 
o Zainteresowanie branżą transportową lub szkoleniową 
o Dyspozycyjność w zakresie 1-2 weekendów w miesiącu i 4-5 dni w tygodniu 
o Umiejętność planowania i wyznaczania sobie priorytetów, samodzielność 
o Wysoka kultura osobista 
o Komunikatywność i odpowiedzialność 
o Umiejętność pracy pod presją czasu 
o Zaangażowanie i chęć rozwoju 
o Bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office  
o Mile widziana znajomość języka rosyjskiego 

 
Oferujemy: 

o Stabilną pracę w oparciu o umowę zlecenie 
o Wynagrodzenie składające się z podstawy oraz premii 
o Pracę w wymiarze pełnego etatu 
o Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w branży szkoleniowo – transportowej 
o Wysokospecjalistyczne szkolenia z branży transportowej 
o Możliwość nabycia uprawnień Doradcy w branży transportowej i prowadzenia szkoleń 
o Pracę przyjaznym zespole młodych ludzi nastawionych na rozwój  
o Możliwość przedłużenia współpracy i dalszego rozwoju zawodowego 
o Elastyczne godziny pracy 

 
Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest przesłanie CV na adres: rekrutacja@abc-szkolenia.com 
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:  
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ABC Szkolenia Paweł Żuchowski 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.922)”. 
  

 
Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z 

wybranymi osobami. 
 
 



Obowiązek Informacyjny:  
Informuję, że:   
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC Szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w 
Izabelinie przy, ul. Krasińskiego 80, 05-080 Izabelin C, zwany dalej Administratorem; Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:   
- prowadzenia obecnej oraz przyszłych procedur naboru na podstawie wyrażonej zgody (art 6 ust. 1 
lit. a RODO)  
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora (art 6 ust. 1 lit. f RODO)  
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, 
nie dłużej jednak niż 3 miesięcy od daty rozpoczęcia danego naboru/ukazania się ogłoszenia. W 
przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych 
rekrutacji Pani/Pan dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane 
będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas 
przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu 
przedawnienia tych roszczeń.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury naboru.  
W każdym momencie może Pani/ Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.   
Informujemy, że ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowym. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem 
Danych Osobowych.   
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 


