
 
Firma JMK Sp. z o.o., jedna z czołowych firm z branży oponiarskiej w Polsce, producent opon 
bieżnikowanych, – największego producenta opon bieżnikowanych na świecie firmy BANDAG, 
właściciel sieci franchisingowej OPONY EXPRESS w związku z rozwojem firmy poszukuje kandydatów 
na terenie województwa mazowieckiego na stanowisko: 

Przedstawiciel Handlowy  
Miejsce pracy: Warszawa (i okolice) 

Nr Ref.: JMK WAR PH 2019 

 
OPIS STANOWISKA: 

• Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów 

• Budowanie relacji z nowymi i obecnymi Klientami  

• Opieka nad obecnymi Klientami 

 
WYMAGANIA: 

• doświadczenie w branży motoryzacyjnej (minimum 2 lata) – warunek konieczny 

• mile widziane doświadczenie w sprzedaży opon  

• wykształcenie min. średnie, 

• prawo jazdy kat. B., 

• umiejętność obsługi urządzeń mobilnych i programów biurowych 

• umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne  

• dobra organizacji pracy na samodzielnym stanowisku  

KANDYDATOM OFERUJEMY: 

• Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony (po 3 miesięcznym okresie próbnym)  

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Niezbędne narzędzia – samochód, telefon, laptop, tablet  

 

Zainteresowane osoby, chcące podjąć współpracę prosimy o przesyłanie CV na adres email:   
praca@j-m-k.pl lub na adres siedziby: JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, tel. 68/ 384 38 
56 – z dopiskiem „Praca JMK WAR PH 2019” 

 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 

Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV 

następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-

200 Wolsztyn danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 

przyszłych rekrutacji”.  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem ado@j-m-k.pl.  

mailto:praca@j-m-k.pl


Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w 

oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) 

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma 

wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu 

o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub 

organami państwowymi.  

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) do innego 

administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: 

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 2 lat, a gdy 

wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 2 lat.  

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, 

dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem JMK Sp. z o.o., Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn, adres mail: ado@j-m-k.pl 

 


