
 

Salon w Toruniu poszukuje  
profesjonalisty do pracy w charakterze: 

Doradcy ds. ubezpieczeń, leasingów i kredytów 
Miejsce pracy: Toruń 

 

Poszukujemy Kandydatów/Kandydatek ambitnych, z entuzjazmem, o silnej motywacji do osiągania sukcesów, 

energicznych w działaniu, dyspozycyjnych, podzielających nasze wartości, którzy/re pragną wziąć na siebie 

odpowiedzialność i z zaangażowaniem uczestniczyć w rozwoju naszej firmy w województwie Kujawsko-Pomorskim 

jak też na terenie całego kraju.   

 

OCZEKUJEMY: 

• minimum rocznego doświadczenia w sprzedaży na podobnym stanowisku, 
• mile widziana znajomość produktów finansowych w branży motoryzacyjnej, 
• dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel, 
• skrupulatności w pracy z dokumentami oraz bardzo dobrej organizacji pracy, 
• zorientowania na cel i zaangażowania w realizację zadań, 
• systematyczności, 
• ważnego prawa jazdy kat. B. 

PRACODAWCA OFERUJE: 

• możliwość związania swojej kariery ze stabilnym koncernem międzynarodowym o bardzo wysokich standardach 

• pracę w przyjaznym i prężnie działającym zespole 

• atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do osiąganych wyników 

• umowa o pracę 

• szansę na dalszy rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych 

• szkolenia umożliwiające podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: 

praca@bmw-dynamicmotors.pl 

Firma zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia oraz nie zwraca przesłanych  

dokumentów aplikacyjnych. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dynamic Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Informujemy, że Administratorem danych jest Dynamic Motors Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy na ul. Toruńskiej 272A. Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


