
 

 

 
 

                              Właściciel marki Labo24.pl poszukuje pracownika na stanowisko: 

Doradca klienta – (specjalista ds. przetargów)  

w branży wyposażenia laboratoryjnego 

Miejsce pracy: Gliwice 

Do obowiązków kandydata będzie należało: 

▪ Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz budowanie nowej bazy klientów 
▪ Kontakt z klientem w sprawach doradztwa technicznego, specyfikacji produktów czy terminów realizacji 
▪ Wyszukiwanie postępowań przetargowych, konkursów i zapytań cenowych 
▪ Przygotowywanie ofert cenowych i niezbędnej dokumentacji oraz ich monitorowanie 
▪ Analiza dokumentów przetargowych (m.in. zapytanie ofertowe, SWZ) 
▪ Kontrolowanie realizacji umów przetargowych 
▪ Archiwizowanie dokumentacji przetargowej i konkursowej 
▪ Monitorowanie rynku wyposażenia laboratoryjnego 
▪ Telefoniczna, elektroniczna i bezpośrednia obsługa klientów firmy 
▪ Wprowadzanie i przetwarzanie danych do systemu finansowo-magazynowego firmy 
▪ Osiąganie założonych przez firmę celów sprzedażowych, monitorowanie rynku i konkurencji oraz raportowanie 
▪ Wsparcie działu sprzedaży oraz współpraca z innymi działami firmy 

 

Nasze wymagania:  

▪ Wykształcenie wyższe (preferowane) - profil chemiczny, biologiczno-chemiczny lub pokrewne 
▪ Doświadczenie na podobnym stanowisku  
▪ Sprawna obsługa komputera, znajomość Comarch Optima lub innego systemu ERP 
▪ Umiejętność pracy pod presją czasu 
▪ Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych 
▪ Dobra organizacja pracy, wysoka motywacja i zaangażowanie 
▪ Wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole 
▪ Mile widziana znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych 
▪ Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym; mile widziana znajomość języka 

czeskiego 

 

W zamian oferujemy: 

▪ Stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
▪ Pracę w profesjonalnym zespole w firmie z silną pozycją w branży 
▪ Ciekawy zakres obowiązków i możliwość rozwoju osobistego 
▪ Niezbędne narzędzia pracy 
▪ Pakiet dodatków pozapłacowych i benefity – niespodzianki 

 
Dokument CV prosimy wysłać na adres: rekrutacja@labo24.pl 

w tytule wiadomości wpisując: 2021/Doradca klienta (specjalista ds.przetargów) 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY: 
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEGAN S.C. J.Bielanik, J. Worsowicz, z siedzibą w Gliwicach, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice, NIP 6312247653 
2) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, czy 
zgodnego z prawem udostępnienia, w tym: dostawca poczty elektronicznej, hostingodawca, dostawcy oprogramowań automatyzacji procesów rekrutacji i zatrudnienia,  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, nie wskazane a Kodeksie pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
4) Jeżeli w dokumentach (CV) zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 
która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
5) Jeżeli do danej rekrutacji konieczne będzie pozyskanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane te będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO, 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów 
dalszych rekrutacji, do czasu wycofania zgody,  
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie, kontaktując się z nami pod adresem mailowym 
rodo@labo24.pl   
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
9) Podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, niepodanie określonych danych będzie skutkować niemożliwością przeprowadzenia naboru, a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 
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