
 
 

 
Grupa Auto Spektrum - największy w Małopolsce i na Podkarpaciu 
Dealer marek Renault i Dacia, poszukuje do swojego Zespołu 
zlokalizowanego w Krakowie osoby na stanowisko: Pracownik Działu 
Kontaktu z Klientem (call center/telefoniczna obsługa klienta). 
 

 

 
Wymagania: 

- minimum średnie wykształcenie 

- wysokie umiejętności interpersonalne, nastawienie pro-klienckie i wysoka kultura osobista 

- otwartość i komunikatywność 

- znajomości standardów obsługi Klienta  

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz innych 

- bardzo dobra znajomość programów MS Office i swobodne poruszanie się w środowisku 

internetowym 

- doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem  

Kluczowe zadania: 
- telefoniczna komunikacja z Klientami (połączenia przychodzące) 
- zarządzanie i planowanie kalendarza prac serwisowych  
- posprzedażna obsługa Klienta  
- wsparcie zespołu przy bieżących zadaniach 
 
Oferujemy: 
- Umowę o pracę 
- Pracę w przyjaznym i młodym zespole 
- Uczciwe wynagrodzenie 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z klauzulą o ochronie danych osobowych 

drogą elektroniczną, na adres rekrutacja(at)autospektrum.pl z dopiskiem: Pracownik DKK. 

 

W dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 

 



Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa dotyczących RODO 

informujemy, że: 

Przesyłając nam swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Auto Spektrum Sp. z o.o. Twoich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na 

stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem 

iodo1(at)autospektrum.pl. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich 

podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) 

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje 

zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

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. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 

podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz 

także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w 

przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu przez okres 2 miesięcy. 

 
 


