
Firma P.A.T. z siedzibą w Częstochowie od ponad 26 lat specjalizuje się w kompleksowym zaopatrzeniu branży 

dóbr luksusowych. Nasze wyroby i towary znajdują uznanie, zarówno w kraju jak i zagranicą, wśród znanych sieci 

jubilerskich, mennic oraz wykonawców dóbr unikatowych. 

 

Poszukujemy osoby do działu handlowego na stanowisko: 

 

Specjalista ds. importu 

 

Numer referencyjny: SI/08/2018 

 

Opis stanowiska:  

 

• kompleksowa obsługa zamówień importowych - wyłącznie w języku angielskim, 

• przygotowywanie kalkulacji dla działu księgowego, 

• obsługa logistyczna oraz weryfikacja dokumentacji, 

• wsparcie działu handlowego we wdrażaniu nowego asortymentu do oferty, 

• współpraca z innymi działami firmy. 

 

Wymagania: 

 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny (narzędzie pracy), 

• zdolności analityczne, dobra umiejętność posługiwania się programem MS Excel, 

• uporządkowanie i dokładność, 

• komunikatywność, chęć do nauki, systematyczność, 

• mile widziana znajomość zagadnień handlowych oraz specyfiki współpracy międzynarodowej. 

 

Oferujemy: 

 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• stabilną pracę w firmie rodzinnej, posiadającej partnerów biznesowych w Europie, Ameryce Północnej i 

Azji, 

• codzienny kontakt z międzynarodowym środowiskiem handlowym, 

• przyjazną atmosferę w miejscu pracy. 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres : rekrutacja@bugala.pl 

 

 

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 P.A.T. spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Częstochowie, 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 P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 

Częstochowie przy ul. Legionów 98. 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. 



INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH 

 

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 90 dni od momentu ich otrzymania, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych 

rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ich otrzymania. Ponadto Twoje dane osobowe możemy 

przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji 

przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ich otrzymania. 

W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : info@e-

pat.pl . 


