
 

 

Selector. GSelector. Zetta. RCS. Do you know us? Join RCS team! 

 

Polish Branch of RCS, the world’s largest broadcast software company,  

has an opportunity to hire a new  

Support & Sale Consultant (Engineer)  

being operational for the Polish office area.   

The successful candidate will be selected before the end of 2019  

and appointed when possible. 

 

The successful candidate will have: 

• Good communication skills in written and spoken English 

• The customer service skills and ability to communicate to the team  

• A positive attitude and work ethic 

• The ability to multitask and prioritize 

 

Additionally:  

• A radio background is helpful (Programming, Tech or IT) 

• A knowledge and skills of Microsoft products (OS, SQL) will be appreciated 

 

We offer:  

• Stable employment in a company with many years of experience  

in the market  

• Internal trainings 

• Stationary job (the office of RCS Poland is based in Wroclaw) requiring  

a mobility (like training/installation visits at radio stations) 

• The work in friendly team.  

 

Please send your letter of application and CV summary (in English)  
to: job(at)rcseurope.pl or write in letter to:  
RCS Europe, attn. Tomasz Dykiert,  
al. Jana Kochanowskiego 17, 51-602 Wrocław.  
Confidentiality Guaranteed.  

Selector. GSelector. Zetta. RCS. Znasz nas? Dołącz do zespołu RCS! 

 

Do polskiego oddziału RCS, największej na świecie firmy dostarczającej 

oprogramowanie dla nadawców radiowych, poszukujemy  

pracownika /pracowniczki na etat:  

Specjalista (Inżynier) Działu Wsparcia i Sprzedaży.  

Proces wyboru kandydata/kandydatki ma się zakończyć w 2019 r.,  

z zatrudnieniem w pierwszym dogodnym dla niego/dla niej terminie.  

 

Szukamy osoby, która 

• włada językiem angielskim na dobrym poziomie w mowie i piśmie;  

• potrafi i lubi rozmawiać i współpracować z klientami oraz zespołem;  

• ma pozytywne nastawienie do świata i działa etycznie;  

• umie pracować wielozadaniowo.  

 

Dodatkowo będą mile widziane i przydatne 

• doświadczenie radiowe (z obszaru programowego, technicznego czy IT);  

• wiedza i umiejętność z zakresie produktów Microsoft (np. SQL).  

 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku;  

• wewnętrzne szkolenia;  

• realizowanie zadań stacjonarnie (biuro polskiego oddziału mieści  

we Wrocławiu) oraz mobilnie (np. wizyty szkoleniowe/instalacyjne  

w stacjach radiowych); 

• pracę w sympatycznym zespole.  

 

Prosimy przesłać podanie z CV (po angielsku i ewentualnie po polsku)  
mailem: job(at)rcseurope.pl lub listownie:  
RCS Europe (do wiadomości: Tomasz Dykiert),  
al. Jana Kochanowskiego 17, 51-602 Wrocław.  
Gwarantujemy poufność.  
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*** 
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać w języku polskim (lub angielskim) klauzulę RODO, np.:   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RCS Europe SARL (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce: moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (takich  
jak CV, list motywacyjny) oraz danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
 


