
Sweet Gallery sp. z o.o. spółka komandytowa 

Jedna z największych sieci franczyzowych w Polsce. 

Młodszy Specjalista w Dziale Rozwoju rynków zagranicznych 

Miejsce pracy: Warszawa 

Do Twoich obowiązków będzie należało: 

 Wspieranie działu International Business Development w realizacji bieżących zadań; 

 Obsługa dokumentacji; 

 Budowanie pozytywnych relacji biznesowych z Partnerami; 

 Koordynacja projektów w obszarze rozwoju rynku zagranicznego, w tym procesy nawiązywania 

współpracy z Partnerami zagranicznymi; 

 Kontakt z Partnerami zagranicznymi; 

 Współpraca ze wszystkim Działami firmy. 

Wymagania na tym stanowisku: 

 Warunek konieczny znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w stopniu 

komunikatywnym (codzienna komunikacja); 

 Doświadczenie w pracy biurowej; 

 Dobra znajomość programów pakietu MS Office; 

 Umiejętność pracy pod presją czasu i w szybko zmieniającym się środowisku; 

 Umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji biznesowych; 

 Samodzielność, sumienność, komunikatywność; 

 Proaktywność i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań; 

 Gotowość do częstych podróży służbowych – dyspozycyjność. 

Oferujemy: 

 Pracę w zgranym zespole nastawianym na sukces; 

 Ciekawą pełną wyzwań pracę - Realny wpływ na politykę zagraniczną firmy; 

 Niezbędne narzędzia do wykonywanych zadań; 

 Atrakcyjne wynagrodzenie – umowa o pracę/umowa zlecenie według preferencji; 

 Prywatną opiekę medyczną; 

 Szkolenia produktowe. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sweet 
Galler Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Sweet Gallery Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Powstańców Śląskich 124/149. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy 



z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


