
FLUKAR to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma w branży petrochemicznej. Produkujemy 
wysokiej jakości oleje dla motoryzacji i przemysłu. Nieustannie inwestujemy w nowoczesne 
technologie, zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz realizujemy wiele 
zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych. Pozwala to na cykliczne wprowadzanie nowej 
gamy wysokiej klasy produktów dedykowanych dla przemysłu i motoryzacji. Obecnie poszukujemy 
odpowiedniego kandydata na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży eksportowej (z jęz. francuskim) 
 
Nasze wymagania: 
Doświadczenie w sprzedaży zagranicznej, 
Umiejętności pozyskiwania nowych klientów 
Biegłej znajomości wybranego języka francuskiego 
Znajomośd języka arabskiego będzie dodatkowym atutem 
 
Zakres obowiązków: 
Pozyskiwanie i obsługa klientów (dystrybutorów) 
Doradztwo w zakresie oferowanych produktów  
Sporządzanie ofert handlowych 
Prowadzenie negocjacji handlowych 
Nadzór nad realizacją dostaw, 
 
Oferujemy: 
Pracę w przyjemnej atmosferze, biurowiec Altus Katowice 
Wynagrodzenie stosowne do kwalifikacji wraz z systemem premiowym 
Benefity pracownicze w postaci karty Multisport 
Ubezpieczenie medyczne 
Pracę na podstawie umowy o pracę 
 
Adres e-mail do wysyłania CV: rekrutacja@jasolsa.eu  
 
W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV  poniższej zgody. 
Ja, niżej podpisany/podpisana, ……………………………………. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

1  
na przetwarzanie moich ww. danych 

osobowych przez wskazanych poniżej administratorów danych w celu realizacji procesu rekrutacji. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorami danych osobowych są spółki grupy kapitałowej JASOL S.A. - Flukar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Rafineria w Jaśle 
Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Espadon Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Eko Trade Organizacja Odzysku Opakowao S.A. z siedzibą w 
Katowicach - dane kontaktowe - Flukar Sp. z o. o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice; rodo@jasolsa.eu 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 6 ust. 
1 pkt c - Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j. z późn. zm.); 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakooczenia procesu rekrutacji; Dane osobowe mogą byd przekazywane do 
podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest 
konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzad dane innym podmiotom, które wspierają działalnośd 
firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp. 
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

                                                            
1Niepotrzebne skreślić 
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