Warszawa, 25.09.2018r.

Informacje o firmie
BBA Transport System – międzynarodowa firma spedycyjna świadcząca usługi logistyczne w gałęziach transportu:
drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo, ponadgabarytowego oraz w przewozach
farmaceutyków i Time Critical.
BBA Transport System posiada ugruntowaną pozycję i bardzo dobrą opinię wśród Klientów i Partnerów na rynku
transportowym. Działając w ramach grupy BBA jest obecna na rynku od ponad 20 lat.
BBA Transport System w ramach swojej działalności logistycznej realizuje politykę jakości wg norm ISO 9001:2015
oraz spełnia normę GDP (Good Distribution Practices). Dzięki przynależności do sieci WCA współpracuje z agentami
i brokerami logistycznymi na całym świecie.

Opis Stanowiska
Tytuł:

ASYSTENT W DZIALE MARKETINGU

Zakres obowiązków:
Wspieranie działu marketingu w codziennej pracy;
Obsługa portali społecznościowych;
Obsługa systemu CMS Wordpress;
Koordynacja kampanii reklamowych;
Pozycjonowaniu stron;
Tworzenie treści reklamowych.
Oczekiwania:
Dyspozycyjność;
Chęć rozwoju zawodowego;
Wysoka kultura osobista;
Znajomość obsługi komputera.
Zapewniamy:
Przyuczenie do wykonywania zawodu;
Pracę w nowoczesnym otoczeniu;
Grono osób do pomocy;
Udział w realizacji innowacyjnych i ciekawych projektów;
Vouchery na różne atrakcje;
Świętowanie sukcesów;
Spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, integracyjne wyjazdy firmowe;
Pozytywną energię, uśmiech i optymizm Zespołu oraz Kierownictwa;
Pyszną kawę na co dzień;
Bardzo dobrą i przyjazną atmosferę pracy.

Jak aplikować?
Poprzez biuro karier, zgłaszając swoją kandydaturę na adres
marketing@bbagroup.pl lub telefonicznie: 22 463 47 01
Oferta ważna do 31.03.2019 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) na poniższy adres:
marketing@bbagroup.pl
W tytule poproszę umieścić numer referencyjny.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi
udział w rekrutacji.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OBECNYM PROCESIE REKRUTACJI:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w ul.
Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których
może ode mnie żądać BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych
właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBA Transport System Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w ul. Tytoniowa 20, 04228 Warszawa, kontakt telefoniczny: +48 22 463 47 01
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
•

•

w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w
celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów
prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie
podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie medycyny pracy – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska w miejscu wezwania nr 68-99-05666l lek. Med. Ewa Markowska.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
•

do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 1 roku), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u
Pracodawcy

Informujemy, że:
•

•
•
•

przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia
danych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo
do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział
w rekrutacji;
Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
E-mail: iod@bbats.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

