
ZP SERWIS to firma informatyczna z wieloletnim doświadczeniem w pracy z przemysłowymi 
komputerami przenośnymi. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku jako autoryzowany partner 
dystrybuujący i serwisujący przemysłowe urządzenia mobilne takich producentów jak ZEBRA, 
Handheld, Datamax O”Neil oraz MEFA. Obok działalności handlowej oferuje m.in. kompleksowe 
rozwiązania w dziedzinie oprogramowania: od analizy poprzez tworzenie, wdrażanie oraz serwis 
oprogramowania użytkowego, głównie na komputery mobilne (Windows Mobile, Android), 
integrację programów na urządzeniach mobilnych z różnymi systemami na komputerach 
stacjonarnych oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań autoID i systemów etykietowania. 
 
Więcej na stronie:  https://www.zpserwis.com.pl/ 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

pracownik ds. sprzedaży systemów autoID 
 

Opis stanowiska: 
- przeprowadzanie spotkań i prezentacji handlowych 
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz produktów 
- pozyskiwanie nowych Klientów 
- analiza potrzeb klientów i następnie dobieranie odpowiednich urządzeń (skanerów, drukarek 

i komputerów) 
- konfigurowanie specjalistycznych urządzeń auto-id pod indywidualne wymagania klienta, 
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, 
- świadczenie telefonicznej i zdalnej pomocy technicznej, 
- wdrażanie oprogramowania u klientów, 
- wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, 
- wycenianie indywidualnie przygotowanych zestawów, 
- sporządzanie ofert handlowych oraz innych dokumentów 

Wymagania: 
- wyższe wykształcenie, 
- zaangażowanie i chęć do pracy, 
- doświadczenie w kontaktach z klientami, 
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na uczestnictwo w anglojęzycznych 

szkoleniach, 
- dobra organizacja czasu i pracy, 
- gotowość do nauki i podejmowania nowych wyzwań, 
- prawo jazdy kat. B., 
- gotowość do wyjazdów służbowych 
 

Mile widziane: 
- wyższe wykształcenie techniczne, 
- zainteresowania informatyką, nowymi technologiami, 
- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, 
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność 
 

Oferujemy: 
- umowę o pracę, 
- szkolenia umożliwiające przygotowanie do pracy, 
- pracę w przyjemnej atmosferze, w małym zespole, w firmie bez korporacyjnych procedur, 
- możliwość ciągłego rozwoju osobistego, doskonalenia nowych umiejętności oraz dostęp do 

szeregu szkoleń zgodnych z zainteresowaniami pracowników 

https://www.zpserwis.com.pl/


Zgłoszenia (CV z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres praca@zpserwis.com.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) 
informujemy, że: 
 

1. Administrator 
Administratorem danych osobowych jest: ZP SERWIS Marcin Pisanko, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, 
biuro@zpserwis.com.pl 

2. Cel przetwarzania danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów 
przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 
 
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. 
 

3. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

Na żądanie udzielimy Państwu pisemnej lub elektronicznej informacji o tym, czy i jakie dotyczące Państwa dane są u nas 
zapisane (art. 15 RODO) oraz sprawdzimy Państwa podania o usunięcie (art. 17 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), 
ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO) oraz przeniesienie (art. 20 RODO) Państwa danych osobowych i w przypadku 
spełnienia warunków podejmiemy te kroki. W tym zakresie prosimy o kontakt z: 

ZP SERWIS MARCIN PISANKO 
KOŚCIUSZKI 27 
85-079 BYDGOSZCZ 
iod@zpserwis.com.pl 

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli udzielili Państwo zgody na gromadzenie lub wykorzystanie danych osobowych i chcą ją 
wycofać. Zgodę taką mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość drogą mailową lub pocztą 
tradycyjną. 

4. Okres przechowywania danych 
 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 
miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. 
 
Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 
z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 
 
 
 
Bydgoszcz, 29.07.2020 r. 
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