
Також ми повідомляємо, що зв’яжемося тільки з обраними кандидатами.

Приєднуйся до нас:

Хочемо Вас запевнити, що усі особисті дані отримані під час нашої з Вами співпраці використовується 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Снєжка-Україна» за адресою: 81000, Львівська обл, 
Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а (надалі – ТзОВ «Снєжка-Україна»)  відповідно до чинного 
законодавства України.
При подачі резюме Вам буде запропоновано надати згоду на обробку персональних даних ТзОВ 
«Снєжка-Україна» виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що випливають з цих правовідносин, 
або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються в порядку чинного законодавства України та  Закону 
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ.
Передача Ваших персональних даних третім особам може здійснюватися виключно у випадках 
передбачених законодавством України.  
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ви маєте право:
           • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, 
місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім 
випадків, встановлених законом;
           • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію 
про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
           • на доступ до своїх персональних даних;
           • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 
передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 
таких персональних даних;
           • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки 
своїх персональних даних;
           • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 
володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 
недостовірними;
           • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 
пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 
фізичної особи;
           • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
           • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 
даних;
           • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час 
надання згоди;
           • відкликати згоду на обробку персональних даних;
           • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
           • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Якщо Ви бажаєте, щоб Ваше резюме залишалося в базі даних ТзОВ «Снєжка-Україна» для використання 
Вашого резюме в майбутньому (під час майбутніх вакансій), просимо у своєму резюме зазначити наступне: 
«Я надаю згоду на використання та обробку своїх персональних даних з метою виконання своїх 
зобов’язань, що можуть виникнути в майбутньому у зв’язку із працевлаштуванням та інших процесів 
відбору працівників на ТзОВ «Снєжка -Україна».

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТзОВ „Снєжка-Україна” - це сучасний завод з виробництва водоемульсійних фарб, акрилових емалей, шпа-
клювальних мас, захисних та ґрунтувальних засобів, клеїв. 
Основна мета заводу - це постійне удосконалення та контроль якості продукції, що випускається. При виго-
товленні виробів підприємство використовує високоякісну європейську сировину та прогресивні сучасні 
технології. Вся продукція заводу є екологічно чистою,  безпечною для здоров’я людини та довкілля.
Чимало жителів регіону отримали роботу, а їх сім’ї - засоби до існування і добробут. Робота на такому 
підприємстві гарантує стабільність і віру в майбутнє, оскільки завод випускає продукцію, яка повсякчас 
користується попитом і є популярною. Крім того, вироби підприємства «Снєжка-Україна» - це достойний 
конкурент імпортним аналогам. Виробнича діяльність підприємства - це той випадок, коли можна гордити-
ся за вітчизняного виробника.

           • Побудова і розвиток нумеричної дистрибуції, доступності продукції компанії у точках роздрібної 
              торгівлі та на підзвітній території в цілому;
           • Пошук та розпрацювання нових локальних каналів збуту продукції компанії;
           • Створення умов для ротації продукції компанії у точках роздрібної торгівлі;
           • Створення умов для осягнення планових показників підприємства на підзвітній території;
           • Обслуговування та робота з точками роздрібної торгівлі, які орієнтовані на продаж лакофарбових 
              матеріалів;
           • Донесення інформації клієнтам та партнерам щодо продукції компанії (проведення навчань,
              майстер-класів, семінарів);
           • Реалізація активностей компанії, спрямованих на підвищення продажу, на підзвітній території ;
           • Збір замовлень клієнтів;
           • Пошук нових і підтримка існуючих клієнтів та партнерів;
           • Проведення ділових переговорів з існуючими, новими та потенційними клієнтами компанії;
           • Побудова спільної співпраці з торговим персоналом партнерів компанії;
           • Систематичний моніторинг, аналіз та представлення інформації щодо активностей конкурентних 
              виробників;
           • Ефективне управління трейд-маркетинговими засобами.

           • Вища освіта;
           • Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років;
           • Навики управління продажами;
           • Навики ведення переговорів;
           • Готовність працювати в режимі багатозадачності;
           • Аналітичні здібності та вміння аналізувати локальний ринок;
           • Досвід роботи з клієнтами В2В;
           • Навички ділового спілкування;
           • Вільне володіння українською та російською мовами;
           • Вільне володіння офісними програмами Microsoft O�ce;
           • Досвід роботи з системами CRM;
           • Готовність до відряджень;
           • Посвідчення водія (категорія В обов'язково) .

           • Роботу в провідній компанії України на ринку лакофарбових матеріалів;
           • Конкурентну оплату праці;
           • Оплачуваний випробувальний термін (3 місяці);
           • Комплексний цикл адаптації нового працівника, який полягає на засвоєнні технік продаж, знань 
              про продукти та внутрішніх процесів взаємодії на підприємстві;
           • Річні винагороди;
           • Медичне страхування та страхування життя;
           • Корпоративний мобільний зв'язок;
           • Забезпечення оргтехнікою: мобільний телефон, ноутбук, необхідне для роботи програмне
              забезпечення;
           • Корпоративний одяг;
           • Службовий автомобіль;
           • Участь у професійних навчаннях та тренінгах, за методологією та тематиками провідних
              європейських консалтингових компаній .

Створи з нами світ, сповнений барв

Звучить цікаво?

Відправ своє резюме і познайомимося

*Прохання в резюме зазначити бажаний рівень доходу.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК
МІСЦЕ ПРАЦІ: КИЇВСЬКА ОБЛ.

Функціональні обов’язки:

Вимоги до кандидата:

Ми пропонуємо:

Відправ своє резюме і познайомимось

прикріпити резюме

https://www.youtube.com/channel/UCrAJyNiwriT8s-3YkqSu_vQ
https://www.facebook.com/Sniezka.Ukraine
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=01c4678d3df248e1b30cd11a38f07ee1

