
 

 

 

Honya Europe Sp. z o.o.  

Firma HONYA EUROPE to przedstawicielstwo firmy HONYA International w Europie. 

Produkujemy, importujemy, eksportujemy i sprzedajemy obwody drukowane, które są 

elementami niemal każdego urządzenia elektronicznego, również nowoczesnych systemów 

oświetleniowych. 

Poszukujemy: Stażysty  

Miejsce pracy: Białystok  

Czego nauczysz się od nas? 

• Jak wyszukiwać potencjalnych klientów ? 

• Jak przygotować ofertę, by klient chciał na nią spojrzeć ? 

• Jak prowadzić prezentacje telefoniczne ? 

• Jak prowadzić negocjacje?  

• Jak wygląda współpraca z partnerami polskimi i zagranicznymi ? 

• Jak przygotowuje się towar do wysyłki (logistyka) ? 

• Jak przeprowadzić odprawę celną towaru (przewóz lotniczy, morski i samochodowy) ?  

Wymagania:  

• Zaangażowanie.  

• Otwartość. 

• Kreatywność. 

Oferujemy:  

• Staż od pół roku do roku (z możliwością przedłużenia).  

• Pracę na pół etatu, aby umożliwić pogodzenie pracy i nauki.  

• Podniesienie kwalifikacji.  

• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym. 

• Przyjazną atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

• Nasze zaangażowanie w przekazaniu wiedzy. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@honyapcb.pl  



 

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem 

prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Honya Europe Sp. z o.o., ul. Żurawia 71 A 

lok. 0.53, 15-540 Białystok, e-mail: kontakt@honyapcb.pl , zwany dalej Administratorem. We wszelkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z pod adresem e-mail: 

kontakt@honyapcb.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacyjnego 

prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz z aktami 

wykonawczymi, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy 

realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi. Dane osobowe mogą zostać 

ujawnione, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi 

administrator będzie współpracował w ramach realizacji procesu rekrutacyjnego.  

Masz prawo do: 
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  
2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),  
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),  
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),  
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),  
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 
profilowania (art. 22 RODO).  
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 

Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem udziału w 

procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można ja w każdej chwili odwołać bez 

skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są wymogiem ustawowym.  

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 
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