
Warszawski dealer marek: Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, KIA 

poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

doradca serwisowy 
Miejsce pracy: Warszawa, Połczyńska 33 

 

Osoba na tym stanowisku odpowiada za profesjonalną sprzedaż usług serwisowych w tym: 

bezpośrednią obsługę klienta w serwisie mechanicznym, wstępne ustalanie zakresu naprawy  

i prawidłową dokumentację realizacji zlecenia. 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia min. średniego (preferowane o kierunku samochodowym), 

 bardzo dobrej wiedzy technicznej z zakresu budowy samochodu i technologii napraw, 

 doświadczenia na podobnym stanowisku w serwisie samochodowym, 

 komunikatywności, 

 biegłej obsługi komputera, 

 prawa jazdy kategorii B 

 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, 

 zatrudnienie na umowę o pracę, 

 opiekę medyczną, 

 możliwość rozwoju zawodowego. 
 

 

Prosimy o wysłanie CV na adres lukasz.gonciarz@carservis.pl 

 

 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Administratorem danych osobowych jest Carserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 33. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 225737105, e-mail: iod_csw@cvsa.pl 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia publikacji ogłoszenia. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do spółki Carservis SA świadczącej usługi rekrutacyjne, 

dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów informatycznych. 

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następujące treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez Carserwis Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 33, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu.” 
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