
Od 1992 salony Max-Fliz oferują wszystko, co jest potrzebne, aby zrealizować marzenia o wyjątkowej 

łazience, domowym SPA, kuchni, salonie lub sypialni. Posiadamy unikalną wiedzę branżową, 
umożliwiającą nam zamienianie marzeń klientów w inspirujący oryginalny design. Dzięki ciągłemu 

inwestowaniu w wysoki standard obsługi klientów, jakość produktów i innowacje, marka Max-Fliz stała 
się na rynku synonimem rzetelności biznesowej oraz zaufania Klientów.  

 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy osoby na stanowisko DORADCY 
HANDLOWY/DZIAŁ ŁAZIENEK w naszym oddziale w Krakowie 

DORADCA HANDLOWY/ DZIAŁ ŁAZIENEK 
Miejsce pracy: Kraków 

OBOWIĄZKI:zyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu na podstawie odpowiednich 
KOGO SZUKAMY? 

Osoby doświadczonej we współpracy z Klientem. Osoby pogodnej i pełnej optymizmu. Jeśli z Twojej 
natury wypływa serdeczność i uprzejmość, prezentujesz się nienagannie, masz pomysł na siebie a do 

tego wiesz, że Twoja kultura osobista jest Twoją mocną stroną – odezwij się do nas. 
Oczywiście nie musimy dodawać, że każdy pracodawca liczy na pracownika sumiennego i 

odpowiedzialnego, który potrafi z zaangażowaniem współpracować zarówno w zespole jak i przy 

indywidualnych zadaniach. Znajomość branży łazienkowej będzie również mile widziana. 
 

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW? 

• spełnianie marzeń Klientów o pięknych wnętrzach, za pomocą wszelkich dostępnych środków; 

• sugerowanie i podpowiadanie nam, jak jako zespół możemy pracować lepiej; 

• osiąganie satysfakcji i sukcesu z wykonywanej pracy. 
 

CO MAX-FLIZ OFERUJE TOBIE? 

• rozwój w dynamicznie rosnącej firmie, która od 26 lat należy do rozpoznawanych sklepów z 

designerskimi przedmiotami wyposażenia wnętrz; 

• rzetelnego i elastycznego pracodawcę - „partnera”, z którym zawsze łatwo możesz dojść do 
porozumienia; 

• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania; traktujemy naszych 

współpracowników i Klientów z szacunkiem i tego samego będziemy oczekiwać od Ciebie; 

• wynagrodzenie stałe, wypłacane w oparciu o umowę o pracę oraz atrakcyjną prowizję, która 
rośnie w zależności od Twojej aktywności w sprzedaży; 

• prywatną opiekę medyczną. 

 
Jeżeli rozumiesz na czym polega nowoczesna obsługa Klienta, prześlij CV wraz ze zdjęciem i nr 

telefonu podając w temacie: 

"DORADCY HANDLOWY/DZIAŁ ŁAZIENEK - Kraków" 

 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji i przyszłych procesach 

rekrutacyjnych: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FIRMĘ HANDLOWĄ MAX - FLIZ 

Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie, Nr KRS: 0000440238, 
Nr NIP: 679-00-25-640 zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog 

danych, których może ode mnie żądać FIRMA HANDLOWA MAX - FLIZ Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k. na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych 

ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FIRMA HANDLOWA MAX - FLIZ Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, Nr KRS: 0000440238, 



Nr NIP: 679-00-25-640, tel: 12 211 21 00, email: rodo.krakow@max-fliz.pl 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w 

procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów 
Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez 

Pracodawcę obowiązku 

nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie 

dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO). 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 
podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: 

medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował 
Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, 

Jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji. 
Informujemy, że: 

1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 

RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), 
prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 

RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO); 
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi 
udział w rekrutacji; 

4) ma prawo Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę, wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
5) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

 

 

 

 


