OGŁOSZENIE
W związku z rozwojem COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii Sprzedaży – firma działająca w
branży nowoczesnych technologii elektronicznych poszukuje kandydatów na stanowisko:
Nazwa stanowiska: Specjalista helpdesk dla systemów sprzedaży
Lokalizacja w strukturze organizacyjnej Spółki: PION TECHNOLOGII SPRZEDAŻY / DZIAŁ USŁUG SYSTEMOWYCH

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracowała w zespole telefonicznego i zdalnego wsparcia systemów
zainstalowanych u klientów firmy w zakresie obsługi systemów sprzedaży.
Miejsce pracy: Nowy Sącz.

Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne lub w trakcie studiów: informatyka, elektronika lub pokrewne,
- odporność na stres,
- komunikatywność,
- silna motywacja, wysoka samodyscyplina,
- znajomość sprzętu oferowanego przez Novitus,
- znajomość dowolnego oprogramowania sprzedaży, podstaw obiegu dokumentów w placówkach handlowych
- doświadczenie w zakresie sieci komputerowych będzie dodatkowym atutem.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2018r. pod adres: kariera@novitus.pl
Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych
osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista helpdesk dla systemów sprzedaży .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.
.......................................................
(data i podpis kandydata do pracy).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Comp S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
tel. +48 22 570 38 00, faks +48 22 662 63 71; e-mail: info@comp.com.pl, www.comp.com.pl
NIP 522-00-01-694, REGON 012499190
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy w W-wie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037706
Kapitał Zakładowy i Wpłacony: 14 795 470 zł
Comp S.A. Oddział Nowy Sącz, Novitus – Centrum Technologii Sprzedaży
ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz; tel. +48 18 444 07 20, faks +48 18 444 07 90
e-mail: info@novitus.pl, www.novitus.pl

