
 
 
Hurtownia materiałów budowlanych Gold-Trade to firma wielooddziałowa, z tradycją na 
rynku już od 1999 roku. 
 
Specjalizujemy się w : 

• dystrybucji materiałów budowlanych na terenie całego kraju  

• obsłudze rynku lokalnego oraz inwestycji 

 
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko przedstawiciela 
handlowego do spraw inwestycji 
 
Wymagania: 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - wymagane 
• znajomość branży oraz rynku - wymagane 

• determinacja i kreatywność w podejmowaniu wyznaczonych zadań i celów 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych 

• umiejętność planowania i ustalania priorytetów oraz zarządzania własną pracą 

• samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość 

• umiejętność analitycznego i logicznego myślenia 
• sprawna obsługa urządzeń biurowych, środowiska  Windows, programów Word i Excel 
• prawo jazdy kat. B 

 
Zakres obowiązków: 

• obsługa rynku inwestycyjnego 

• współpraca z firmami budowlanymi 
• pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymywanie relacji ze stałymi odbiorcami 

• prowadzeniu rozmów i negocjowaniu kontraktów handlowych 

• monitorowaniu rynku inwestycji budowlanych 

 
Pracodawca oferuje: 

• stabilne zatrudnienie w poukładanej firmie będącej liderem w swojej branży 

• praca w młodym, ambitnym zespole 

• satysfakcjonujące wynagrodzenie powiązane z osiągniętymi wynikami 

• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji 

• elastyczność i swobodę działania 
 

 

 

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: 

praca@gold-trade.pl 

mailto:praca@gold-trade.pl


 

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GOLD-TRADE z siedzibą w Kutnie przy ul. Leszczynek 2a 

(Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora 

danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia 

rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

  

INFORMACJA OD PRACODAWCY / ADMINISTRATORA DANYCH 

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji, umieść dodatkowo 

w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez GOLD-TRADE z siedzibą w Kutnie przy 

ul. Leszczynek 2a danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 

rekrutacji.” 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-

mail rodo@gold-trade.pl.  

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój 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 nie dłuższy niż 60 dni 

od momentu wysłania CV. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy.  

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rodo@gold-trade.pl lub z 

naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@gold-trade.pl. 
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