
Specjalista ds. eksportu 
 

Miejsce pracy:  Gdańsk 

Główne obowiązki: 

 Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zagranicznych 
 Bieżąca obsługa klientów eksportowych 
 Zapewnienie sprawnego procesu realizacji zamówień 
 Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu pozyskiwania zamówień na 

przyszłe sezony 
 Odpowiedzialność za prawidłowy proces wysyłki towaru 
 Stałe monitorowanie poziomu należności i windykacja należności przeterminowanych 
 Sporządzanie raportów, statystyk i zestawień   
 Ścisła współpraca i koordynacja działań z działami marketingu, merchandisingu, 

logistyki, importu oraz księgowości 
 Nadzór nad handlową dokumentacją eksportową, w tym nadzór językowy przy 

tworzeniu dokumentacji dla zagranicznych kontrahentów (nazewnictwo produktów, 
narzędzia marketingowe, standardy i instrukcje VM) 

 Monitorowanie sytuacji na powierzonych rynkach i ewentualne rekomendowanie 
zmian warunków handlowych 

 Realizacja planów sprzedaży na założonym poziomie 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe (preferowany handel zagraniczny) 
 Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, szczególnie w firmach 

działających w pokrewnych branżach (odzież, artykuły sportowe, obuwie) 
 Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanych/ komunikatywnym 
 Znajomość języka rosyjskiego – mile widziana  
 Znajomość języka polskiego – mile widziana  
 Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów celno – eksportowych oraz specyfiki 

podległych rynków (mile widziane) 
 Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych 
 Samodzielność i inicjatywa w działaniu 
 Dokładność i skrupulatność 
 Umiejętność organizacji pracy oraz ustalania priorytetów 
 Terminowość  
 Odpowiedzialność 
 Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (szczególnie MS Excel) 
 Znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem 

Oferujemy: 

 Współpracę na podstawie umowy o pracę lub kontraktu B2B 



 Zniżkę na odzież marki DIVERSE  
 Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie)  
 Pracę w nowoczesnym biurze z dala od miejskiego zgiełku  
 Pełną swobodę w ubiorze  
 Bezpłatny parking dla pracowników  

 
Aplikacje (CV oraz portfolio) prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym.  

 
Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 

Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. 

Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa -  

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia 

aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o 

przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować odmową 

uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 

 


