Essilor Polonia Sp. z o.o. należy do Grupy Essilor – światowego lidera w projektowaniu, produkcji i sprzedaży soczewek
okularowych i sprzętu optycznego. Firma powstała ok 170 lat temu we Francji. W 2018 roku z połączenia Grupy Essilor
oraz firmy Lucottica – światowego producenta opraw okularowych znanych eleganckich marek, powstała EssilorLuxottica.
Essilor Polonia powstała w 1991 roku jako pierwszy zagraniczny dostawca soczewek okularowych na teren Polski
i współtworzy Grupę Essilor Polska. Firma dostarcza wysokiej jakości soczewki okularowe, które dostępne są w salonach
optycznych w całym kraju, jak również sprzęt optyczny oraz do badania wzroku. Szeroka współpraca z optykami oraz
lekarzami okulistami pozwala nam codziennie zaspokajać potrzeby naszych konsumentów. W codziennych działaniach
biznesowych kierujemy się naszą misją i społeczną odpowiedzialnością biznesu, m.in. poprzez realizację szeregu
społecznych akcji charytatywnych. W 2018 roku jako Grupa Essilor w Polsce zostaliśmy wyróżnieni tytułem Dobroczyńcy
Roku.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU I POMAGAJ NAM POPRAWIAĆ WIDZENIE!
W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Essilor w Polsce i stojącymi przed nami wyzwaniami,
postanowiliśmy zatrudnić osobę na stanowisko:

Przedstawiciela Handlowego Działu Urządzeń
Optyczno - Okulistycznych
Miejsce pracy: Region Północno – Wschodni (województwo mazowieckie, warmińskomazurskie, podlaskie)

Dołączając

do

naszego

zespołu

Przedstawicieli

Handlowych,

będzie

w

szczególności

odpowiedzialny/a za:
 Rozwój sprzedaży urządzeń optyczno-okulistycznych we wskazanym regionie
 Nawiązywanie i rozwijanie relacji biznesowych z Klientami,
 Prawidłową obsługę posprzedażową salonów optycznych
 Terminowe planowanie pracy oraz raportowanie za pomocą CRM-u
 Współpracę z innymi działami firmy w ramach realizacji przydzielonych projektów

Abyś z powodzeniem i satysfakcją mógł/a wykonywać powierzone zadania, oczekujemy od Ciebie:
 Doświadczenia w pracy w sprzedaży na podobnym stanowisku w branży urządzeń
medycznych, poligraficznych lub pokrewnych
 Wykształcenia technicznego, preferowane wyższe
 Bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 Inicjatywy w działaniu, samodzielności, umiejętności wyznaczania priorytetów,
 Dyspozycyjność i gotowości do częstych podróży służbowych
 Preferowane miejsce zamieszkania: warmińsko-mazurskie, podlaskie lub mazowieckie

Ze swojej strony oferujemy Tobie:
 Umowę o pracę w największej na świecie, dynamicznie rozwijającej się, stabilnej
międzynarodowej grupie kapitałowej w branży optycznej
 Pracę w kompetentnym i profesjonalnym zespole, w atmosferze wzajemnego szacunku i
współpracy,
 Rozwój w specjalistycznej branży urządzeń optyczno-okulistycznych,
 Docelowo dużą samodzielność
 Realizacja misji firmy poprzez angażowanie się i udział w różnorodnych akcjach
charytatywnych oraz wolontariatu pracowniczego
 Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna w prywatnej sieci klinik, dofinansowanie do zakupu
akcji firmy Essilor, grupowe ubezpieczenie na życie, karty przedpłacone, darmowa para
najlepszych soczewek raz do roku
 Imprezy integracyjne 

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 3 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Essilor Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul Annopol 3. Ponadto informujemy, że: Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Essilor Polonia Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych
rekrutacji na stanowisko Przedstawiciel Handlowy Działu Urządzeń Optyczno-Okulistycznych oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez okres 8 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

