
 

Szkoła Tenisa „Tie Break” – warszawski klub tenisowy z niemal 30-letnią historią  

poszukuje kandydata na stanowisko: 

Pracownik administracyjno-biurowy 

Miejsce pracy: Warszawa 

Dzielnica: Ursynów 

Opis stanowiska: 

• Obsługa Klientów Klubu – telefoniczna, mailowa, poprzez komunikatory w mediach 

społecznościowych 

• Prowadzenie grafiku rezerwacji kortów 

• Prowadzenie i koordynacja grafiku zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych 

• Obsługa procesu rejestracji oraz uczestniczenia w zajęciach  Klientów Klubu (umowy, 

wprowadzanie danych do systemu) 

• Obsługa administracyjna półkolonii i obozów 

• Obsługa administracyjna turniejów tenisowych 

• Obsługa korespondencji mailowej oraz pocztowej z innymi podmiotami 

• Rejestracja korespondencji oraz obiegu dokumentów 

• Obsługa programu księgowego RAKS – wystawianie zamówień, faktur, paragonów 

• Zamawianie środków czystości i materiałów biurowych 

• Dbanie o czystość i porządek w strefie biurowej 

Wymagania: 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

• kreatywność i samodzielność 

• komunikatywność 

• wykształcenie wyższe lub wykształcenie kierunkowe  

• dobra znajomość języka angielskiego 

• znajomość branży sportowej, najlepiej tenisowej mile widziana 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie 

• stałe godziny pracy 

• ciekawą pracę w kreatywnym zespole 

• możliwość rozwoju zawodowego  

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich aplikacji (CV) na adres: ul. Koncertowa 8a, 02-

787 Warszawa lub mailowo na adres: magda@tenisklub.pl 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PPHU TIEBREAK MAGDALENA REJNIAK-ROMER, Ul. 

Aleja K.E.N. 21/86, 02-722 WARSZAWA,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - INSP.ODO@GMAIL.COM 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. A, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, do czasu jej zakończenia. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji procesu rekrutacji 

  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, którym jest PPHU „Tiebreak” Magdalena Rejniak-Romer, moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ...............................................................................  

 

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt  11 RODO. 

 

 

 

 

....................................................................... 

(data i podpis kandydata do pracy) 

 

 


