
CHEMET S.A. dla swojej spółki we Francji CHEMET GLI SAS 

 
 

Zacznij u nas swoją karierę! Chemet GLI SAS to miejsce, w którym 

będziesz miał możliwość pracy na międzynarodowym rynku  

w wielokulturowym Zespole! Jesteśmy ekspertami w swojej 

dziedzinie – działamy już ponad 75 lat! 

Nie masz doświadczenia? To nie problem! Nauczymy Cię 

wszystkiego! 

 
 

Jesteśmy działającym od ponad 75 lat globalnym producentem oraz dostawcą 
wyspecjalizowanych aparatur i zbiorników ciśnieniowych. Międzypokoleniowa 

wymiana poglądów i doświadczeń przyczynia się do ciągłego wzrostu kwalifikacji 
pracowników oraz ich identyfikacji z firmą, jej celami i specjalizacją. 
 

 
 

Dołącz do naszego Zespołu jako: 

 

 

                     ASYSTENT(-KA) DZIAŁU SPRZEDAŻY 
 
 
Miejsce pracy: CIVRAY, Francja 

 
 

Pracując z nami Ty i Twoja rodzina możecie wiele zyskać: 
 
 

Oferujemy dla Ciebie: 
 

 
- umowę o pracę na pełen etat w spółce we Francji 
- wynagrodzenie na poziomie 20 000 – 30 000 Euro brutto/ rocznie 

- bezpłatne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 
- szansę uczenia się, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród najlepszych 

- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 
- trzynasta pensja 

- pracę w dużej Firmie z ugruntowaną pozycją na rynku 
 

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania: 
 
 

- Będziesz analizował (-ła) potrzeby klientów oraz przygotowywał (-ła ) oferty 
  naszych produktów 

- Będziesz brał (-ła) udział w negocjacjach z klientami 
- Będziesz brał (ła) udział w procesie realizacji zamówień na każdym etapie 



- będziesz miał (-ła) okazję doradzać klientom w zakresie produktów 

- będziesz wsparciem językowym we Francji  
- nawet jeśli wcześniej tego nie robiłeś nic się nie martw- nauczymy Cię 

wszystkiego! 
 
 

Jeśli: 
 

 
- Posiadasz wykształcenie wyższe lub średnie 
- Jesteś komunikatywny (-a) 

- Znasz język francuski w stopniu umożliwiającym swobodną 
komunikację ( warunek konieczny ) 

- Jesteś samodzielny (-a), z inicjatywą i zmotywowany (-a) 
- Jesteś dobrze zorganizowany (-a) 
- Jesteś nastawiony (-a) na klienta 

- Posiadasz prawo jazdy kat. B 
 

 
To czekamy właśnie na Ciebie! Jeśli jesteś zainteresowany relokacją- 

wesprzemy Cię w tym! 
 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CHEMET S.A. 
i CHEMET GLI SAS dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty w 
dziale sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce i we Francji.”  

Jeśli chcesz abyśmy pozostali w dłuższym kontakcie prosimy o zamieszczenie 

jeszcze jednej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesów rekrutacji, jakie będą prowadzone w przyszłości przez CHEMET S.A. i 

CHEMET GLI SAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce i we Francji." 

 


