
  

Salon w Bydgoszczy poszukuje  
profesjonalisty do pracy w charakterze: 

Recepcjonistka/Recepcjonista 
Miejsce pracy: Bydgoszcz 

Poszukujemy :  

• Zmotywowanej, energicznej, pozytywnie nastawionej osoby 

Opis stanowiska: 

• Nadzór nad korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą 

• Obsługa centrali telefonicznej 

• Opieka nad klientami salonu 

• Dbanie o nienaganny wygląd recepcji i sali konferencyjnej 

• Przygotowywanie raportów ruchu klientów w salonie 

• Obsługa kasy fiskalnej 

• Przygotowywanie raportów zleconych przez kierownika oraz zarząd 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia min. średnie (mile widziane wykształcenie wyższe) 

• Komunikatywności 

• Nienagannej prezencji 

• Orientacji na Klienta i jego potrzeby 

• Zaangażowania, systematyczności oraz dobrej organizacji pracy 

• Wysokiej kultury osobistej 

• Umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office oraz kasy fiskalnej 

• Prawa jazdy kat. B 

• Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego – dodatkowy atut 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• Atrakcyjny system wynagrodzeń 

• System szkoleń wewnętrznych 

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. 


