
   
Technolog branży lodziarskiej - Przedstawiciel handlowy 
 
Rekrutacja trwa od 28 września do 28 października 
 
 
Miejsce pracy: ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 
Typ umowy: 3 miesiące okres próbny, następnie umowa o pracę 
 
Zakres obowiązków:  

• Opracowywanie receptur i prób lodów 
• Kontakt z klientem B2B 
• Obsługa programu CRM 
• Utrzymanie w czystości stanowiska pracy 

 
Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe technologiczne 
• Doświadczenie w opracowywaniu receptur lodów 
• Odpowiednia sensoryka 
• Biegła obsługa komputera 
• Pisemne referencje 

 
Mile widziane: 

• Biegła znajomość angielskiego i rosyjskiego 
 
Oferujemy: 

• Pracę w solidnie rozwijającej się firmie od 2005 r. 
• Umowę o pracę 
• Służbowy samochód, telefon komórkowy i komputer 
• Pracę stacjonarną pod adresem: u. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 
• System wynagrodzeń złożony z części stałej oraz części zmiennej uzależnionej od 

osiąganych wyników 
 
Aby aplikować wyślij swoje CV na maila: kariera@gbd.pl 
 
 
 
 
Wysyłając nam swoje CV i list motywacyjny na maila”kariera@gbd.pl” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie 
rekrutacyjne do GBD Aromaty sp. z o.o. z siedzibą w: Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (Pracodawca - 
administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: m.stepien@gbd.pl. 
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – 
dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby 
podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i 



   
Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); 
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej 
identyfikacji). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na 
różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, 
niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym 
prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych 
danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania 
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje 
żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe 
przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje 
dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do 
zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie 
przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz 
się z nami skontaktować pod adresem e-mail: m.stepien@gbd.pl. 
 


