
 

 

 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby do Działu Posadzek Dekoracyjnych 
na stanowisko:  

 

Key Account Manager 
(współpraca z architektami, projektantami wnętrz, inwestorami) 

  miejsce pracy Piaseczno k. Warszawy 
 
 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
 współpracę z architektami, projektantami wnętrz, inwestorami 
 doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów 
 udział w przygotowaniu materiałów wspomagających sprzedaż  
 uczestnictwo w sympozjach, targach branżowych, szkoleniach 
 monitorowanie oraz analiza rynku 

 
Od kandydata oczekujemy: 

 doświadczenia we współpracy z biurami architektonicznymi, inwestorami 
 mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu produktów  dekoracyjnych  (preferowane 

tynki, farby, posadzki, sufity, itp.) 
 zainteresowania najnowszymi trendami w architekturze 
 zaangażowania, samodzielności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów 
 prawa jazdy kat. B 

 
Oferujemy: 
 ciekawą i stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z ponad 25-letnimi tradycjami 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, przejrzysty system 

premiowy 
 niezbędne narzędzia do pracy, w tym samochód służbowy 
 specjalistyczne treningi i szkolenia 
 możliwość rozwoju zawodowego 

 
 
Prosimy o dołączenie do swoich aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z „Obowiązkiem informacyjnym” znajdującym się poniżej. 
Obowiązek informacyjny:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAUTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy 
ul. Staszica 25, NIP: 5220000996. 



 

 

Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@bautech.pl. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  
Odbiorcami danych osobowych są: BAUTECH Sp. z o.o.,  podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy teleinformatyczne BAUTECH Sp. z o.o. - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe nie będą przekazywane 
innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa. 
Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata.  
Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 
Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez 
Administratora rozpatrywane.  
Zgoda: 

1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych przez BAUTECH Sp. z o.o. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego.” 

 
2. „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

aplikacyjnych przez BAUTECH Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 
 


