
Szukasz pracy, ale samodzielnie chcesz decydować ile czasu na nią poświęcisz? 

Może po prostu potrzebujesz pracy, która pozwoli Ci elastycznie godzić życie osobiste 

i zawodowe? 

Oferujemy pracę w terenie z grafikiem do uzgodnienia! 
 

Praca nie jest akwizycją lub nakłanianiem do kupna ubezpieczeń. 
 
Zadania: 

• Spisywanie wniosków kredytowych (teren jest przydzielany jak najbliżej miejsca 
zamieszkania pracownika), 

• Odbieranie rat od klientów, 

• Systematyczne reklamowanie na przydzielonym terenie. 
 
Od Kandydata oczekujemy: zaangażowania, motywacji do pracy i sumienności.  
Wiek bez znaczenia! (osoby pełnoletnie). 
 
Oferujemy: 
  

• Wynagrodzenie prowizyjne – nasi najlepsi doradcy zarabiają ponad 3000 zł. 

• Możliwość samodzielnego ustalenia godzin spotkań z Klientem, (praca 3-4h dziennie). 

• Możliwość awansu na kierownicze stanowisko i zbudowanie własnego zespołu. 

• Umowa zlecenie, pracę można traktować jako stałą lub dodatkową.  

• Szkolenie wdrażające teoretyczne i praktyczne. 
 
Aplikuj przesyłając swoje CV! 

 

Wysyłając CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez iCredit Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi, ul. Orla 13 lok. 10, 90-317 Łódź w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w 

ogłoszeniu, zgodnie z przepisami 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.). 

Oświadczasz, że zostałeś/zostałaś powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje Ci prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy 

czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w 

tym procesie rekrutacyjnym. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest iCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Orla 13 lok. 10, 90-317 

Łódź. Dane zbieramy w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną 

naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b i c RODO. Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z 

przepisów prawa pracy odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Twoje dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Przysługuje Ci 

prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych do innego administratora oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. 

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych. 

 


