MALTEX Sp. z o.o. to przede wszystkim ludzie - zespół wspaniałych indywidualności, którym zależy
na wypracowaniu najlepszych z możliwych relacji pomiędzy Klientem a producentem. Firma
rozpoznawalna jest na rynku krajowym i zagranicznym w obszarze branży dziecięcej pod markami
MALTEX Baby, Lulu Design oraz w branży AGD - MALTEX Home
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy pracownika na stanowisko:

E-commerce manager
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Opis stanowiska:
Pracując na stanowisku E-commerce Managera będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie klientów oraz
pracowników firmy, związane z obsługą sklepu internetowego na platformie Magento:
•

Rozwijanie projektu B2B oraz B2C w oparciu o platformę Magento

•

Integracja istniejących rozwiązań Magento z innymi systemami typu Baselinker

•

Integracje oferty sklepu B2C w zewnętrznymi platformami typu marketplaces jak Allegro,
Ebay, Etsy, Morele.net etc.

•

współpracę z innymi działami Firmy: Produkcja, Marketing, Zarząd

•

lokalna pomoc techniczna dla pracowników firmy

Z twojej strony wymagamy:
•

min. rocznego doświadczenia w branży e-commerce

•

umiejętności obsługi oraz administracji systemów opartych o Magento 2.x

•

umiejętność organizacji pracy

•

ogólnej znajomości produktów i usług SaaS w branży e-commerce,

Oferujemy:
·

udział w wewnętrznych i zewnętrznych projektach edukacyjnych, konferencjach, szkoleniach

poszerzających horyzonty i wiedzę.
·

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Maltex Sp.z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy , ul. Przemysłowa 8 J . Z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: kadrymaltex.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji
(podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych:
powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra
decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Swoje CV wyślij na adres: kadry@maltex.com.pl

