
Mobilny Area Manager 
  
 

 
OPIS STANOWISKA: 

 
Mobilny Area Manager do spraw obsługi sprzedażowej jest nastawiony na budowanie trwałych 
relacji z pracownikami Instutucji finansujacych współpracujących z Funduszem poprzez 
wspieranie procesu sprzedaży oraz doradzanie i finalizowanie umów poręczeniowych.  
Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie - spotkania, negocjacje. Praca ta wiąże się                               
z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. 

 
ZAKRES ZADAŃ: 
 

 realizowanie planów sprzedażowych;  

 nawiązywanie  kontaktów i budowanie relacji z pracownikami z instytucji finansujących 
oraz klientami biznesowymi; 

 kompleksowa obsługa wniosków poręczeniowych;  

 sprzedaż poręczeń ( kredytów i leasingów) poprzez siec współpracujących instytucji 
finansujących; 

 raportowanie efektów pracy; 

 profesjonalne reprezentowanie interesów Spółki podczas spotkań biznesowych                                        
i  promocyjnych; 

 inne zadanie dedykowane obszarowi sprzedaży zlecone przez przełożonego. 

 

 
OCZEKUJEMY: 
 

 wykształcenia wyższego; 

 umiejetności profesjonalnej obsługi klientów; 

 znajomości zagadnień z funkcjonowania przedsiębiorstw; 

 doświadczenia minimum 2 letniego w sprzedaży produktów finansowych dla firm z 
sektora MŚP; 

 biegłego posługiwania się językiem polskim; 

 komunikatywności, sumienności, umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji; 

 wysokiej kultury osobistej; 

 umiejetności pracowania pod presją czasu; 

 zorientowania na cel i wynik sprzedażowy; 

 prawo jazdy kat. B;  

 biegłej znajomości środowiska MS Office; 

 dokładność i dobra organizacja pracy; 

 
WARUNKI PRACY: 
 

 miejscem pracy jest praca w terenie (woj. Zachodniopomorskiego) oraz biurze w 
siedzibie Funduszu; 

 praca w terenie dotyczy wizyt instytucjach finansujacych oraz Klientów 

 



OFERUJEMY: 
 wsparcie zespołu sprzedaży w realizowaniu wyznaczonych celów; 

 współpracę w oparciu o umowę o pracę przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu 
próbnego ; 

 atrakcyjne wynagrodzenie; 

 system premiowania; 

 świadczenia urlopowe; 

 narzędzia niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku ( samochód, laptop, telefon 
komórkowy); 

 mozliwośc rozwoju zawodowego; 

 opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz pakiet sportowy 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny na adres: 
praca@funduszpomerania.pl 

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 Fundusz 
Pomerania Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 

 
Klauzula informacyjna w zatrudnieniu 

 
Administratorem danych osobowych pozyskanych w celach związanych z organizacją  
i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym rekrutacją oraz zatrudnieniem jest Fundusz Pomerania sp. z o.o. 
w Szczecinie pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, adres email www.http://www.funduszpomerania.pl/kontakt 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się w sprawie Pani/Pana danych 
osobowych jest: Paweł Juras iod@funduszpomerania.pl  
 
Dane osobowe w celach związanych z zatrudnieniem przetwarzane są, na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO art. 6 lit b, c, d, e oraz 
f, w tym celem realizacji czynności wynikających z przepisów Kodeksu pracy, przepisów regulujących kwestie 
ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań podatkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy 
Funduszu. 
 
Dane osobowe kandydata (dokumenty aplikacyjne), który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego 
naboru i zatrudniony będą włączone do jego akt osobowych i przechowywane przez okres 50 lat od ustania 
zatrudnienia. 
 
Dane osobowe kandydatów nie wybranych, będą przechowywane w przez okres do 3 miesięcy od dnia 
zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone. W tym też terminie nie wybrani kandydaci, 
mogą odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Potwierdzeniem zniszczenia danych osobowych 
będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru. 
 
Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji. 
 
Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani 
nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.  
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Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:  

 przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;  

 dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania;  

 domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

 wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie 
publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów 
marketingu bezpośredniego;  

 uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych;  

 prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku  
z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną 
podstawę prawną. 

 
Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych w związku z realizacją obowiązków pracowniczych i 
organizacji pracy, w tym korzystania z lokalu siedziby, wyposażenia technicznego, środków transportu.  
Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem 
wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.  
 
Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl 
 
Kontakt z Inspektorem ochrony danych Archiwum w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora jest dostępny pod adresem Archiwum, podanym na wstępie.  – opcjonalnie jeżeli nie zapis na 
wstępie 
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