Dział Handlowy DYWILAN
Lodowa 99, 93-231 Łódź
tel. +48 42 649-29-05, +48 42 25-36-480
www.dywilan.pl, dywilan@dywilan.pl

Dywilan SA to łódzka firma z ponad 130-letnią tradycją. Jest wiodącym producentem dywanów wełnianych oraz
dystrybutorem dywanów z całego świata. Nasze kolekcje dostępne są w sklepach i sieciach handlowych na terenie całej
Polski. Zatrudnienie w Dywilanie gwarantuje pracę w przyjaznej atmosferze firmy rodzinnej oraz ciekawe
doświadczenia w rozwijającym się przedsiębiorstwie.
Obecnie poszukujemy osoby do Działu Handlowego w Łodzi na stanowisko:
Pracownik Działu Sprzedaży (pełen etat)
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
- obsługę klienta hurtowego, detalicznego i sieci handlowych,
- opiekę nad obecnymi klientami firmy w Polsce i zagranicą,
- doradztwo w zakresie wyboru asortymentu, analizę ofert dostawców
- pozyskiwanie nowych klientów we współpracy z przedstawicielem handlowym,

Od kandydatów oczekujemy:
- minimum średniego wykształcenia,
- doświadczenia w sprzedaży,
- dyspozycyjności i odpowiedzialności,
- uczciwości,
- łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
- umiejętności pracy w zespole,
- samodzielności i dobrej organizacji pracy,
- zaangażowania i inicjatywy,
- prawa jazdy kat.B,
- biegłej obsługi komputera.
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz branży dywanowej będą dodatkowymi atutami.

Jeżeli interesujesz się wystrojem wnętrz, lubisz kontakty z ludźmi i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje
curriculum vitae i list motywacyjny na adres: rekrutacja@dywilan.pl
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dywilan SA z siedzibą w 90-212 Łodzi, ul. Sterlinga 27/29. Przetwarzanie danych osobowych
będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom
oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. Podanie danych jest
dobrowolne. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane oferty.
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb i na czas procesu rekrutacji
prowadzonego przez Dywilan SA, stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 r. poz. 1000).
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