
 

Firma JBG-2 Sp. z o.o. – producent odnawialnych źródeł energii, 

poszukuje osoby na stanowisko: 

 

Przedstawiciel Handlowy ds. Fotowoltaiki 
 

Miejsce pracy: Żory 

 

 

Opis stanowiska: 

 Aktywne pozyskiwanie klienta b2b/b2c 

 Przeprowadzanie audytów energetycznych u klienta 

 Tworzenie ofert handlowych 

 Przygotowywanie dokumentów związanych z kredytowaniem/dotacjami dla klienta 

 Opieka nad klientem w trakcie realizacji projektu 

 Raportowanie prac 

Wymagania: 

 Wymagane doświadczenie w branży fotowoltaiki 

 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność 

 Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, organizacja pracy własnej 

 Wysoka kultura osobista 

 Biegła obsługa programów komputerowych 

 Prawo jazdy kat. B 



 

Oferujemy: 

 Pracę w młodym, przyjaznym zespole 

 Ambitne wyzwania zawodowe 

 Umowę o pracę + prowizje 

 Możliwość awansu 

 Narzędzia pracy 

Aplikacje proszę nadsyłać pod adres info@jbg2.com 

Do dokumentów aplikacyjnych proszę o dopisanie oświadczenia zgodnego z poniższym wzorem pod rygorem nierozpatrzenia CV i/lub 
życiorysu niezawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz natychmiastowe zniszczenie/usunięcie takich aplikacji: 
Wzór zgody: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „JBG–2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254) ul. Gajowa 5 (Administrator Danych 
Osobowych) moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu prawidłowego przeprowadzenia niniejszego 

postępowania rekrutacyjnego. Dane podaję dobrowolnie oraz zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej JBG-2.”. 
  
W sytuacji woli kandydata do wzięcia udziału również w innych rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w JBG-2 prosimy 

o zamieszczenie przez kandydata w CV oraz w życiorysie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji 

kandydata na potrzebę przyszłych ewentualnych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez JBG-2, pod rygorem wykorzystania CV 
i/lub życiorysu jedynie na potrzeby konkretnego postępowania rekrutacyjnego oraz natychmiastowego zniszczenia/usunięcia aplikacji po 

zakończeniu postepowania rekrutacyjnego  
Wzór zgody: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „JBG–2” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254) ul. Gajowa 5 (Administrator Danych 

Osobowych) moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu wykorzystania ich na ewentualność 

przeprowadzenia w przyszłości innego postępowania rekrutacyjnego. Dane podaję dobrowolnie oraz zapoznałem się z treścią klauzuli 

informacyjnej JBG-2.”. 
  
Jednocześnie informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JBG–2” sp. z o.o. w Warszowicach, ul. Gajowa 5. Dane będą przetwarzane w celach 

rekrutacyjnych teraz i w przyszłości (w zależności od rodzaju udzielonej zgody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji celu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi na Administratora Danych Osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub do 6 miesięcy od dnia przesłania formularza rekrutacyjnego (w zależności 

od rodzaju udzielonej zgody). Administrator Danych Osobowych posiada Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować się można pod 

adresem (iod@jbg2.com). 
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