EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
r ref. PA/2017
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych
produkcyjnych oraz nadzorowanie przetwarzania dokumentów personalizowanych.

Wymagania:
•
wykształcenie minimum średnie informatyczne lub pokrewne,
•
umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.
•
samodzielność, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów,
•
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
•
umiejętność pracy w grupie.
Mile widziana:
•
podstawowa znajomość języka zapytań SQL,
•
znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C\C++, Java).
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
atrakcyjne wynagrodzenie,
•
udział w zaawansowanych technologicznie projektach,
•
stabilne zatrudnienie oraz przyjazną atmosferę pracy,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
nr ref. OP/2017
Wymagania:
•
wykształcenie minimum zawodowe,
•
doświadczenie w obsłudze maszyn drukarskich albo chęć przyuczenia.
•
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
•
umiejętność pracy w grupie.
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
atrakcyjne wynagrodzenie,
•
stabilne zatrudnienie oraz przyjazną atmosferę pracy,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

GRAFIK KREATYWNY
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
(nie przewidujemy możliwości pracy zdalnej)
Nr Ref. : GK/2017

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za wsparcie działu marketingu w zakresie przygotowania
projektów graficznych, materiałów do druku i do internetu oraz będzie uczestniczyć w tworzeniu koncepcji marketingowych.

Wymagania:
•
Co najmniej roczne doświadczenie na analogicznym stanowisku,
•
Biegła znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign),
•
Zdolność szybkiego uczenia się,
•
Wyobraźnia, kreatywność, samodzielność w działaniu,
•
Zaangażowanie, wysokie poczucie estetyki, dokładność,
•
Znajomość Adobe After Effects, Premiere oraz CSS, HTML będą dodatkowym atutem.
Oferujemy:
•
Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
Udział w zaawansowanych technologicznie projektach,
•
Atrakcyjne wynagrodzenie,
•
Pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
Stabilne zatrudnienie w środowisku przyjaznych osób,
•
Możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

SALES MANAGER
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Nr Ref. : SM/2017
Zakres zadań:
•
dynamiczny rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą
•
realizacja założonych planów sprzedaży
•
utrzymywanie jakościowych relacji z kluczowymi klientami, badanie potrzeb i podejmowanie działań up-sellingowych
•
raportowanie prowadzonych działań i ich efektów
•
współpraca w ramach zespołu menadżerów, w przygotowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowej
oraz marketingowej firmy
Oczekiwania:
•
rozwinięte kompetencje komunikacyjne, proaktywność, samodzielność, wysokie poczucie odpowiedzialności
•
wykształcenie wyższe
•
dobra znajomość języka angielskiego mile widziana
•
wysoko rozwinięta zdolność analitycznego myślenia
•
min. 2-letnie doświadczenie w sprzedaży B2B, szczególnie w obszarze rozwiązań marketingowych,
kampanii offline i online
•
prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
•
umowę o pracę na pełny etat
•
stanowisko o wysokim poziomie autonomii i decyzyjności dające możliwość rozwoju w dużej organizacji o zasięgu
międzynarodowym
•
możliwość realizacji własnych pomysłów oraz wdrażania kreatywnych rozwiązań
•
elastyczne warunki zatrudnienia i czas pracy
•
atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowania zależny od wyników sprzedażowych
•
samochód służbowy, pakiet benefitów (m.in. LuxMed, Multisport)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

PROGRAMISTA JAVA
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
nr ref. JAVA/2017

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za projektowanie i implementację oprogramowania w technologiach Java, tworzenie aplikacji webowych oraz programowanie aplikacji i skryptów na potrzeby działu IT.
Wymagania:
•
wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
•
znajomość języka Java,
•
znajomość języka zapytań SQL,
•
znajomość technologii WebServices,
•
mile widziana umiejętność projektowania oraz tworzenia aplikacji webowych (np. Struts 2, Hibernate, Spring)
•
mile widziana umiejętność pracy z serwerami aplikacji (Tomcat),
•
dodatkowym atutem będzie znajomość PHP, CSS, JavaScript
•
samodzielność i twórcze rozwiązywanie problemów,
•
bardzo dobra organizacja pracy własnej,
•
umiejętność pracy w grupie.
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
atrakcyjne wynagrodzenie,
•
udział w zaawansowanych technologicznie projektach,
•
stabilne zatrudnienie oraz przyjazną atmosferę pracy,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

ELEKTRYK
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
nr ref. EE/2017
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za projektowanie i implementację oprogramowania w technologiach Java, tworzenie aplikacji webowych oraz programowanie aplikacji i skryptów na potrzeby działu IT.
Wymagania:
•
uprawnienia SEP do 1 KV,
•
wykształcenie minimum średnie techniczne,
•
bieżące usuwanie występujących awarii,
•
wykonywanie napraw układów elektronicznych, układów sterowania, układów pneumatycznych
oraz instalacji elektrycznych,
•
konserwacja i wymiana oświetlenia wewnętrznego na halach produkcyjnych magazynowych oraz
w pomieszczeniach biurowych,
•
utrzymanie w czystości układów elektronicznych, szaf sterowniczych w maszynach produkcyjnych
oraz szaf energetycznych na halach produkcyjnych,
•
nadzór i konserwacja urządzenia UPS oraz agregatu prądotwórczego,
•
nadzór, konserwacja i naprawa wózków elektrycznych.
Mile widziane:
•
programowanie falowników Unidrive, Lenze,
•
programowanie sterowników PLC.
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
stabilne zatrudnienie,
•
przyjazną atmosferę pracy,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Jeżeli jesteś gotowy do pracy w systemie trzyzmianowym oraz lubisz pracować w zespole,
to prześlij swoją aplikację z podaniem numeru referencyjnego:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Zapraszamy także na www.edcexpert.pl
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

MECHANIK
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
nr ref. ME/2017
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za projektowanie i implementację oprogramowania w technologiach Java, tworzenie aplikacji webowych oraz programowanie aplikacji i skryptów na potrzeby działu IT.
Wymagania:
•
wykształcenie średnie techniczne,
•
naprawa, konserwacja i przeglądy maszyn produkcyjnych,
•
umiejętność oceny stanu technicznego i zakresu naprawy,
•
montaż i demontaż maszyn,
•
konserwacja wózków spalinowych (LPG) oraz transportu ręcznego,
•
konserwacja pomp Vacuum,
•
mile widziane uprawnienia spawalnicze.
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
stabilne zatrudnienie,
•
przyjazną atmosferę pracy,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Jeżeli jesteś gotowy do pracy w systemie trzyzmianowym oraz lubisz pracować w zespole,
to prześlij swoją aplikację z podaniem numeru referencyjnego:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Zapraszamy także na www.edcexpert.pl
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. to największy w Polsce, liczący się na rynku europejskim profesjonalny lettershop,
realizujący masowe wysyłki z zakresu mailingu transakcyjnego oraz mailingu promocyjnego. Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o najwyższe standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania środowiskowego.
Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb naszych Klientów. Współpracę opieramy na
szybkości działania oraz zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu. Stale rozwijamy się i tworzymy nowe miejsca pracy. Zatrudniając
ok. 200 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców w Piotrkowie Trybunalskim.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZ. NIEMIECKIM
ALBO JĘZ. ANGIELSKIM
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
nr ref. DOK/2017
Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
•
realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz czasie, dokumentowanie i raportowanie
postępu prac,
•
utrzymanie dyscypliny projektów oraz kontakt z innymi działami w celu wymiany informacji
o realizowanych projektach,
•
kontakt z klientem w sprawie realizowanych projektów oraz bieżące monitorowanie potrzeb klienta,
•
składanie zapytań cenowych do podwykonawców usług,
•
sporządzanie kalkulacji kosztów po zakończeniu projektu.
Wymagania:
•
wykształcenie minimum średnie,
•
bardzo dobra znajomość języka niemieckiego albo języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z
klientem zagranicznym (znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem)
•
mile widziane doświadczenie w dziale: sprzedaży, zakupów, obsłudze klienta
•
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
•
umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
•
wysokie zdolności interpersonalne w nawiązywaniu relacji biznesowych,
•
umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne,
•
samodzielność w organizacji pracy, elastyczność, terminowość,
•
umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowywania do nowych sytuacji,
•
umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
•
ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
•
udział w zaawansowanych technologicznie projektach,
•
pakiet prywatnej opieki medycznej,
•
stabilne zatrudnienie w środowisku przyjaznych osób,
•
możliwość rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem OLX albo na adres:
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.,
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176/178
lub rekrutacja@edcexpert.pl
z podaniem w tytule numeru referencyjnego
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dopisanie w cv klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. nazwisko, imię, adres oraz pozostałe dane) w celu realizacji aktualnego jak i przyszłego procesu rekrutacji
przez EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.. przy ul. Belzackiej 176/178 w Piotrkowie Tryb., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.. W okresie przechowywania danych osobowych mam prawo do ich dostępu oraz ich poprawiania, a także do odbioru
złożonych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

