
Спеціаліст з експорту 

Місце роботи: Гданськ 

Основні обов'язки: 

• Активне залучення нових іноземних клієнтів 

• Постійне обслуговування експортних клієнтів 

• Забезпечення ефективного процесу виконання замовлення 

• Відповідальність за правильний хід процесу закупівель на майбутні сезони 

• Відповідальність за правильний процес доставки 

• Постійний моніторинг рівня дебіторської заборгованості та стягнення простроченої 

дебіторської заборгованості 

• Підготовка звітів, статистичних даних та зведень 

• Тісна співпраця та координація діяльності з відділами маркетингу, мерчандайзингу, 

логістики, імпорту та бухгалтерського обліку 

• Нагляд за комерційною експортною документацією, включаючи мовний нагляд при 

створенні документації для іноземних підрядників (номенклатура продукції, 

маркетингові інструменти, стандарти та інструкції ВМ) 

• Моніторинг ситуації на довірених ринках і, можливо, рекомендації щодо змін 

комерційних умов 

• Реалізація планів продажів на передбачуваному рівні 

Вимоги: 

• Вища освіта (бажано зовнішня торгівля) 

• Не менше 2 років досвіду роботи на аналогічній посаді, особливо в компаніях, що 

працюють у суміжних галузях (одяг, спортивні товари, взуття) 

• Комунікативне знання англійської мови 

• Знання украйнської мови, знання польської мови  

• Знання чинних митних та експортних правил та специфіки підпорядкованих ринків  

• Здатність встановлювати та підтримувати ділові контакти 

• Вміння організувати роботу та розставити пріоритети 

• Високий рівень відповідальності  

• Комп'ютерні навички в галузі MS Office (особливо MS Excel) 

• Знання програми SAP буде перевагою 

Будь ласка, надсилайте свої заявки (резюме з фотографією та супровідним листом) 

Повідомляємо, що після аналізу документів ми зв’яжемося з обраними людьми. 



Розглядаються лише заяви, які містять підписану декларацію: 

«Відповідно до пункту 1 статті 6 літ. та Загальним положенням про захист персональних даних від 27 

квітня 2016 року (Вісник законів UE L 119 від 05.04.2016), я даю згоду на обробку моїх персональних 

даних для цілей поточного та майбутнього найму». 

 

Відповідно до ст. 13 загального положення про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року 

(Вестник законів UE L 119 від 05.04.2016), повідомляємо, що розпорядником ваших персональних даних 

є ETOS S.A. вул. Бисевська 23, 80-298 Гданськ. Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей 

поточного та майбутнього найму на підставі: ст. 6 сек. 1 літ. а - згода суб'єкта даних, ст. 6 (1) (а) в - 

правове положення - Кодекс законів про працю від 26 червня 1974 р. - загальне положення про захист 

персональних даних від 27 квітня 2016 р. (GDPR). Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 30 днів 

з моменту завершення поточного прийому на роботу або до відкликання згоди, а в разі майбутніх наймів 

– протягом 2 років. Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб’єкти, уповноважені 

отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень, а також обробники. Ви маєте право 

вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право на виправлення, видалення або 

обмеження обробки, право на передачу даних, право відкликати згоду в будь-який час. Ви маєте право 

подати скаргу до контролюючого органу. Надання персональних даних є обов’язковим згідно із 

законодавством, а в іншій частині – добровільним, але ненадання даних може призвести до відмови від 

участі в процесі найму. 


