
 

 

MHC Mobility Polska Sp. z o.o.  

zapewnia swoim klientom rozwiązania flotowe, dbając o bezpieczeństwo, mobilność i satysfakcję 

użytkowników firmowych flot. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie Klienta, dlatego dostosowujemy się 

do sytuacji Klienta, stosowanych przez niego praktyk i preferencji, oferując takie rozwiązania jak: 

wynajem długoterminowy, leasing operacyjny, zarządzanie flotą Klienta (administracja) oraz wynajem 

krótkoterminowy. Aktualnie do naszego biura w Warszawie: 

 

Poszukujemy zmotywowanej osoby  

na płatny staż do wsparcia projektu  

dot. elektromobilności 
 

 

Obowiązki: 

• Wsparcie programu dot. elektromobilności w strukturze Działu Handlowego 

• Przyjmowanie i weryfikacja wniosków od klientów 

• Przekazywanie wniosków do dalszego rozpatrzenia zgodnie z ustalonym procesem 

• Bieżące raportowanie dot.  złożonych wniosków i ich statusu 

• Sporządzanie i archiwizacja dokumentów z zakresu w/w programu  

• Pomoc w bieżących pracach biurowych 

Wymagania: 

• Dyspozycyjność ok. 24-32 godziny tygodniowo  

• Wykształcenie kierunkowe lub pierwsze doświadczenie zawodowe w branży 

motoryzacyjnej 

• Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych  

• Bardzo dobra znajomość MS Office  

• Bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność i dokładność  

• Umiejętności analityczne i procesowe podejście do wykonywanych obowiązków 

• Mile widziana znajomość j. angielskiego 

• Mile widziane doświadczenie w branży lub/i zainteresowanie branżą motoryzacyjną 

 

Oferujemy: 

 

• Płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji 

• Elastyczny grafik pracy dostosowany do planu zajęć na uczelni  



 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kariera@mhcmobility.pl z 

dopiskiem „Płatny staż/Elektromobilność” 

 

Prosimy o zamieszczenie CV z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie [imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, doświadczenia i 

wykształcenia] przez MHC Mobility Sp. z o.o. zgodnie z [art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a] 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do celów bieżącej i przyszłej 

rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w 

dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani 

wykonanie umowy." 

Warszawa, dn. 25.05.2018 

 

 

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa, iż: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest MHC Mobility Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1.  

2) W organizacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, proszę nie 

wahać się skontaktować z nim pod adresem: iodo@mhcmobility.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy łączącej z MHC 

Mobility Sp. z o.o., bezpośrednio lub za pośrednictwem pracodawcy lub innego 

podmiotu, który wskazali Państwo do realizacji umowy z MHC Mobility Sp. z o.o, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku zgody na przetwarzanie 

danych w celach marketingowych – także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, 

nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email, numer rejestracyjny pojazdu. 

5) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z 

MHC Mobility Sp. z o.o. w celu realizacji umowy, takim jak importerzy i dealerzy 

samochodowi, warsztaty naprawcze, brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, zakłady 

ubezpieczeń, banki, kancelarie prawnicze, biegli rewidenci, a także podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe w imieniu MHC Mobility Sp. z o.o (dostawcy usług 

IT, archiwizacji, zabezpieczenia budynku). 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:kariera@mhcmobility.pl


 

 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów 

określonych w punkcie 3 oraz przez czas wymagany przez normy prawa 

powszechnego obowiązującego na terenie RP w zakresie archiwizacji dokumentacji. 

8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Dotyczące Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub 

za pośrednictwem pracodawcy lub innego podmiotu, który wskazał Państwa do 

realizacji umowy z MHC Mobility Sp. z o.o. 

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do decyzji, która opiera 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i 

wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa 

wpływa. 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw 

należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w 

pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego 

przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. 
 

 

 
 
 


