Komfort Home jest właścicielem marki Komfort Łazienki należącej do grupy kapitałowej, która
daje szerokie możliwości rozwoju w procesie tworzenia i budowania nowoczesnej firmy. W Grupie
znajdują się także inne znane marki tj.: Barlinek, Komfort, North Food Polska, Synthos, Cersanit,
Homla i inne.
Jeżeli Twoim powołaniem jest praca z klientem, potrafisz dobrze odczytać jego potrzeby i zaoferować
właściwe rozwiązania, to z przyjemnością włączymy Cię do naszego zespołu na stanowisko:

PROJEKTANT
Lokalizacja: Opole
Szukamy Projektantów z doświadczeniem w aranżacji wnętrz, którzy:
•
•
•
•

Rozumieją potrzeby klientów, chcą i potrafią na nie odpowiadać w codziennej pracy,
Dbają o estetykę i doceniają znaczenie detali w swoich projektach,
Są doradcami i ekspertami w zakresie funkcjonalności oraz designu wyposażenia łazienki,
Posługują się programami AutoCAD/SketchUp oraz Photoshop/Corel (mile widziane).

Czym zajmują się nasi Projektanci?
•
•
•
•

Odpowiadają za kontakt z klientami oraz analizę ich potrzeb w zakresie wyposażenia łazienki,
Doradzają, inspirują oraz projektują aranżację z wykorzystaniem produktów dostępnych w
asortymencie Salonów,
Wspierają klientów w doborze optymalnych rozwiązań aranżacyjnych w budowanych
i remontowanych pomieszczeniach,
Wraz z zespołem Salonu realizują zadania związane z ekspozycją produktów firmy.

Ze swojej strony oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Jasny i atrakcyjny system premiowy,
Pełne wdrożenie i wsparcie w ramach wykonywanych zadań (szkolenia, narzędzia pracy),
Możliwości i różne formy rozwoju (np. spotkania, konferencje),
Swobodę działania, przestrzeń do wdrażania własnych pomysłów i współtworzenia
z nami nowej marki,
Dla najlepszych realne perspektywy awansu,
Dostęp do benefitów oferowanych na preferencyjnych warunkach (np. prywatna opieka
medyczna, pakiety sportowe OK System, dodatkowe ubezpieczenie na życie).

Zaprojektuj z nami swoją zawodową przyszłość!
Dołącz do zespołu Komfort Łazienki
Aplikuj: rekrutacja@komfortlazienki.pl

Administratorem Danych jest Komfort Home sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 571559.Dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z
wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych
lub są objęte zakresem powyższej zgody. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, zaś w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie danych
osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy liczony od dnia udzielenia zgody. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia
skargi do organu. W celu realizacji w/w praw należy wysłać maila na adres: odo@komfortlazienki.pl
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane nie podlegają
profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne
kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

