
JEŻELI:
- znasz technologie, rozwiązania i produkty z zakresu 
  bezpieczeństwa
- masz minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze 
 security/networking
- masz doskonałe umiejętności komunikacyjne
- jesteś osobą dyspozycyjną i gotową podjąć pracę wymagającą 
 częstych podróży służbowych
- potrafisz przygotowywać oferty handlowe i jesteś dobrym 
 negocjatorem
- umiesz planować i zarządzać własnym czasem pracy
- znasz pakiet MS Office
- cechują cię samodzielność, odpowiedzialność i konsekwencja 
 w działaniu
- posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację

BĘDZIESZ:
-  odpowiadać za budowę i zarządzanie kanałem sprzedaży 
-  zajmować się marketingiem produktów dedykowanych dla rynku 
 przemysłowego
-  doradzać i dobierać produkty i rozwiązania do sprecyzowanych 
 wymagań
-  utrzymywać dobre relacje z producentami oraz partnerami 
 biznesowymi firmy
-  przygotowywać prezentacje rozwiązań dla partnerów biznesowych 
 i użytkowników końcowych
- współpracować z ekspertami i profesjonalistami w dziedzinie IT

zostań PRODUCT MANAGEREM 
SECURITY w Krakowie

Jeden z największych dystrybutorów rozwiązań IT 
o globalnym zasięgu. Nasi eksperci oferują rozwiązania
wszystkich najważniejszych producentów. A to wszystko 
w inspirującym i przyjaznym miejscu pracy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
w tym także po jej zakończeniu, w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Grupie Veracomp zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że zgodę  
na przetwarzanie danych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili kierując stosowne oświadczenie do Grupy 
Veracomp.

Informacje o przetwarzaniu danych przez Veracomp SA.
Administratorem danych osobowych jest Veracomp SA z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 61, 30 – 390 Kraków, e-mail: veracomp@veracomp.pl 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@veracomp.pl lub pisząc na adres 
korespondencyjny Veracomp SA ul. Zawiła 61, 30 – 390 Kraków.  
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody.
Dane mogą być udostępniane:
- pracownikom i współpracownikom Veracomp, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Veracomp, np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny, 
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a 
sprzeciwu. 
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 
Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.  
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani  
danych osobowych w sposób  naruszający przepisy RODO. 

http://www.veracomp.pl/o-firmie/kariera/benefity
http://www.veracomp.pl/kariera/aplikuj
https://www.youtube.com/watch?v=DS4__wbLYQ4
https://www.facebook.com/veracomp?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/veracomp-sa
https://www.youtube.com/user/Veracomp
https://plus.google.com/100333950774915623578



