TOYOTA CENTRAL EUROPE – CZECH s.r.o.

hledá studenta/ku
k dlouhodobé spolupráci
v oddělení Lexus

Výkon práce – Bavorská 2662/1, 155 00 Praha
Pokud …







ti neschází pozitivní přístup a vysoké pracovní nasazení
dobře ovládáš anglický jazyk (komunikativní úroveň B2)
jsi důkladný/á a zodpovědný/á
ovládáš aplikace MS (Excel, Word, PowerPoint)
jsi komunikativní a dokážeš pracovat samostatně i v týmu
máš rád/a auta

můžeš být nejlepším/í kandidátem/kou
a získat tak …
 praxi v mezinárodní společnosti a poznat styl jejího provozu
 možnost spolupodílet se na řešení úkolů a projektů vyplývajících z aktuálních potřeb
společnosti, která dává příležitost soutěžit s reálnými výzvami a vyžaduje
zodpovědnost
 seznámit se s hodnotami a filozofií „Toyota Way“
 praxi při pružné pracovní době a přiměřenou odměnu

Co tě u nás čeká ...







úzká spolupráce s Lexus manažerem a celým týmem
správa CZ/SK webového konfigurátoru
správa databází (aktualizace, reporting)
marcom podpora (Marketing & Communication)
administrativní podpora (zpracování objednávek, supervize a koordinace pohybu
vozů určených k výpůjčkám)
příjemné pracovní prostředí

Zájemci, zašlete prosím svůj životopis a motivační dopis v angličtině na e-mail:
alzbeta.simonova@toyota-ce.com. Do předmětu e-mailu uveďte „Praxe Lexus“.

Zájemci současně berou na vědomí a souhlasí s tím, že zasláním dokumentů dávají svůj bezvýhradný souhlas ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ke zpracování svých osobních údajů, uvedených v
přiloženém životopise, správcem, tedy společností TOYOTA Central Europe – Czech s.r.o., IČ: 60198435 (dále jen „Toyota“)
k účelu a na dobu, jak uvedeno níže.
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyhodnocení a uzavření výběrového řízení, do kterého se zájemci zasláním
motivačního dopisu a životopisu přihlašují. Souhlas udělují na dobu do vyhodnocení tohoto výběrového řízení, nejdéle však na
dobu 2 (dvou) let od zaslání dokumentů Toyotě. Po uplynutí této lhůty je správce povinen údaje zlikvidovat způsobem uvedeným
v zákoně.
Zájemci si jsou vědomi toho, že mají právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, stejně jako mají právo na přístup k poskytnutým
osobním údajům a právo na jejich opravu.
Správce se zavazuje učinit všechna potřebná opatření proti ztrátě nebo zneužití osobních údajů.

