
CVO Group is an Employment Agency (registered under number 3448). 
Currently - for one of our Client – we are looking for Candidates for the position: 

 

Data Security Customer Support with Dutch 

Location: Warsaw 
Company: International Company from finance branch 

 
 
Responsibilities: 

• Respond to needs and questions of customers concerning data security 
• Cooperation with Dutch and English corporate Customers 
• Support for incoming calls (no outbound connections) 
• Technical support 

 
Requirements:  

• Very good knowledge of Dutch 
• Fluency in English 
• Secondary education minimum (technical diploma preferred)  
• Excellent analytical thinking and problem solving skills 
• Ability to clearly communicate technical issues in a short and concise manner, often to non-technical 

individuals 
• Knowledge about data security will be an advantage 

 
We offer: 

• Training regarding data security and all technical matters needed at work 
• Employment agreement  
• Medical care, social package 
• Huge self development possibility 
• Highly professional environment and high standards of work 
• Daily contact with English and Dutch languages 
 
 

If you are interested in his offer, please send your resume with motivation letter for e-mail address: 
dzelnio@cvo.pl 

with name of the position in e-mail subject. 
Please attach the clause on personal data protection in your resume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CVO Group to największa firma rekrutacyjna w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizujemy się w rekrutacji 
na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne z wielu dziedzin biznesu. CVO Group jest Agencją Pracy (wpisana 
do rejestru pod numerem 3448).  

 
 

Obecnie - dla Naszego Klienta – dużej międzynarodowej firmy - poszukujemy osób na stanowisko: 

Specjalista ds. bezpieczeństwa danych  
ze znajomością j. holenderskiego i angielskiego 

Lokalizacja: Warszawa  
Firma: Międzynarodowa renomowana firma z branży finansowej 

 
 

 Zakres obowiązków:  

• Odpowiadanie na potrzeby i pytania Klientów korporacyjnych dotyczących bezpieczeństwa danych 
• Współpraca z Klientem holenderskim i angielskim, ewentualnie polskim 
• Obsługa połączeń przychodzących (bez połączeń wychodzących) 
• Pomoc techniczna 

 
Wymagania:  

• Bardzo dobra znajomość języka holenderskiego  
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
• Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe techniczne 
• Analityczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów  
• Umiejętność precyzyjnego wysławiania się i wyjaśniania zawiłych problemów osobom „nietechnicznym” 
• Wiedza z zakresu bezpieczeństwa danych będzie atutem  

 
Oferujemy:  

• Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych oraz wszelkich technicznych aspektów potrzebnych do 
wykonywanej pracy 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony  
• Opieka medycznej i pakiet socjalny  
• Możliwość intensywnego rozwoju 
• Pracę w profesjonalnym środowisku o wysokich standardach pracy 
• Codzienny kontakt z językami holenderskim i angielskim  
• Bardzo dobra polityka personalna i atmosfera pracy 

 
 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 
dzelnio@cvo.pl 

z nazwą stanowiska w temacie wiadomości 
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o ochronie danych osobowych. 

 
 


