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Firma S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie k/Warszawy należąca do francuskiej 
grupy będącej liderem usług serwisowych sprzętu elektronicznego wiodących producentów na 
rynku europejskim poszukuje osoby na stanowisko: 
 PRACOWNIK DS. OBSŁUGI KLIENTA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
(miejsce pracy – Warszawa Śródmieście) 
  
Zadania: 
·          obsługa Klientów salonu zgodnie z najwyższymi standardami, 
·          prezentowanie produktów i usług oferowanych w Salonie, 
·          uprzejma i fachowa obsługa klientów 
·          wystawianie faktur, obsługa kasy fiskalnej 
·          wsparcie prac logistycznych: przyjmowanie dostaw, wysyłka itp. 
 
  
Oczekiwania: 
·          wykształcenie min. średnie, 
·          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny) 
·          bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, 
·          wysoka kultura osobista, 
·          umiejętność obsługi komputera, 
·          zorientowanie na Klienta, indywidualne podejście, 
·          odpowiedzialność, zaangażowanie 
·          mile widziane zainteresowanie produktami marki Apple 
 
  
Oferujemy: 
·          zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
·          pracę w systemie równoważnego czasu pracy od poniedziałku do piątku, 
·          pracę w nowoczesnym i przyjemnym środowisku, 
·          szkolenia z zakresu obsługi Klientów i oferowanych produktów, 
·          ubezpieczenie medyczne, 
·          świadczenia pozapłacowe, 
·          dogodny dojazd (metro, autobus, tramwaj). 
 
Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, prześlij do nas swoje cv na adres:  
aneta.karasinska@sbe-online.pl 
malgorzata.kalinowska@sbe-online.pl 
  
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje. 
  
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: 
  
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb rekrutacji. 
  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S.B.E. Polska sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 171 - pokaż numer telefonu - 9, NIP: 123 - pokaż numer telefonu - 5, z 

siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Puławska 34 (dalej zwana Administratorem). Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) wyłącznie w celu 
rekrutacji prowadzanej przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane są przez czas 
niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym. 
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