Glasmark Sp. z o.o. to stabilna polska firma z ponad 28 letnią tradycją na rynku.
Jesteśmy liderem w zdobieniu szkła użytkowego i dekoracyjnego. Szkło to nasza pasja, a
naszą misją jest kreowanie trendów zdobniczych i dążenie do perfekcji w każdym aspekcie
naszej pracy.
W związku z rozwojem firmy Glasmark Sp. z o.o. poszukujemy kandydatów do pracy na
stanowisku:

Specjalista ds. sprzedaży internetowej
Miejsce pracy: Krosno, woj. Podkarpackie
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•

profesjonalna obsługa zamówień i zapytań klientów w sklepie internetowym i na Allegro,
obsługa serwisu posprzedażowego: reklamacje, zwroty, opinie,
dbałość o stały rozwój sklepu internetowego i aktualność zamieszczonej oferty,
proponowanie strategii działań sprzedażowych i reklamowych,
udział w implementacji nowych funkcjonalności sklepu i rozwiązań technicznych,
przygotowywanie raportów i analiz podsumowujących działania sprzedażowe i
marketingowe,
aktywna współpraca z działami księgowości, marketingu.

Wymagania:
•
•
•

znajomość aktualnych rozwiązań e-commerce i nowinek technicznych,
min. 2-letnie doświadczenie na zbliżonym stanowisku, związanym z procesem sprzedaży i
działaniami promocyjnymi w Internecie,
praktyczna i teoretyczna znajomość serwisów aukcyjnych od strony sprzedającego - bardzo
dobra znajomość zasad współpracy z powyższymi platformami, znajomość zagadnień
marketingowych, prowadzenie kampanii reklamowych, wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w firmie osiągającej bardzo dobre wyniki sprzedaży,
• wynagrodzenie podstawowe + premie sprzedażowe,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• narzędzia pracy, adekwatne do zajmowanego stanowiska.

Sklep internetowy:
www.kupszklo.pl
Konta Allegro:
• Glasmark-Allegro
• domagdpl
Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV i listu
motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
W treści wiadomości należy napisać nazwę stanowiska na który Państwo aplikują.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
rekrutacja@glasmark.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Glasmark Sp. z o.o. z siedzibą na
ulicy Pużaka 63 C w Krośnie.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na
nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

