
Głęboko wierzymy w naszą misję: 

“Poprawa jakości życia poprzez poprawę 

jakości widzenia”, dlatego codziennie 

rozwijamy naszą wiedzę i stosowane 

przez nas technologie. Jeśli nasza misja 

jest spójna z Twoją, dołącz do nas! 

Od ponad 70 lat przygotowujemy soczewki 

dla naszych klientów. Jesteśmy częścią 

globalnego lidera w branży optycznej 

- Grupy Essilor Luxottica. Codziennie 

produkujemy 4000 soczewek okularowych. 

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY 
region: zachodniopomorskie 

Będziesz odpowiedzialny za: 

U nas rozwiniesz swoje kompetencje, 

jeżeli: 

Jeżeli: 

Szkolenia i programy 

rozwojowe 

Premię uzależnioną 

od wyników 

Prywatną opiekę 

medyczną 

Ubezpieczenie 

grupowe 

Plan zakupu 

akcji 

Kartę 

multisport 

Dofinansowanie 

do okularów 

 

www.jzo.com.pl 

www.grupaessilor.pl 

www.essilorluxottica.com 

www.czasnawzrok.pl 

 

 
 

Oferujemy Ci: 

Prześlij nam swoje CV na adres: 

rekrutacja@jzo.com.pl 

 

wraz z niżej zamieszczoną klauzulą, do dnia 20 marca 2020r. 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranym kandydatami. 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. z siedzibą 

w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych 

procesów rekrutacji.” 

Klauzula informacyjna: 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) 

przy ul. Ludwika Waryńskiego 12. Ponadto informujemy, że: 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez JZO S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych 

rekrutacji na stanowisko Przedstawiciel Regionalny oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. 

 

 realizację założonych celów sprzedażowych 
w podległym regionie, 

 analizę i monitorowanie sytuacji handlowej 
powierzonych klientów,  

 pozyskanie, utrzymanie i rozwijanie 
współpracy z klientami w regionie, 

 raportowanie pracy i wyników zgodnie z 
obowiązującymi standardami firmy, 

 samodzielne wyszukiwanie szans na 
zwiększenie sprzedaży poprzez aktywne 
zdobywanie nowych klientów i realizację 
sprzedaży w grupie przypisanych klientów, 

 sprzedaż i promocję nowych produktów 
firmy, 

 dbanie o pozytywny wizerunek firmy w 
podległym regionie. 

 posiadasz co najmniej 3-letnie doświadczenie w 
sprzedaży potwierdzone wynikami i referencjami w 
branżach: bliskiej medycznej, farmacji lub FMCG, 

 cechuje Cię zaangażowanie i konsekwentne 
podejście do wykonywanych obowiązków, oraz 
determinacja w dążeniu do realizacji założonych 
celów, 

 umiesz samodzielnie działać i podejmować 
decyzje, 

 budujesz dobre relacje i identyfikujesz potrzeby 
klientów to Twoje silne strony, 

 masz aktywne prawo jazdy kat B,  

 wiedza optyczna będzie dodatkowym atutem. 

 jesteś osobą zorientowaną na cele i zadania,  

 cechuje Cię dynamizm, zaangażowanie  
i entuzjazm w działaniu,  

 chcesz osiągać sukcesy pracując w zgranym  
i zaangażowanym zespole, 

 szukasz ciekawej i ambitnej pracy w stabilnej 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 dążysz do rozwoju zawodowego,  

 oczekujesz wynagrodzenia adekwatnego do 
wkładu pracy i doświadczenia, 

 dodatkowe benefity tj. opieka medyczna, 
ubezpieczenie na życie, możliwość 
nabywania akcji firmy są dla Ciebie istotne. 

 

http://www.jzo.com.pl/
http://www.grupaessilor.pl/
http://www.essilorluxottica.com/
http://www.czasnawzrok.pl/

