
 

SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp. k. to najczęściej wybierany partner 

SOLIDWORKS w Polsce! Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania 

CAD 3D - SOLIDWORKS, autoryzowanym dostawcą szkoleń i wsparcia technicznego. 

SOLIDEXPERT to Zespół zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których  dołączając, 

rozwiniesz swoje kompetencje i staniesz przed szeregiem wyzwań. 

ul. G. Zapolskiej 44 

30-126 Kraków 

 

office@solidexpert.com 

 

tel. +48 12 626 06 00 

fax. +48 12 626 00 92 
 

APLIKUJ!         praca@solidexpert.com 

Czekamy na Twoje CV oraz list motywacyjny  
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926, ze zm.) 

 DORADCA TECHNICZNO – HANDLOWY 

W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Gdańsk 

  

Wyzwania jakie na Ciebie czekają  

•  Obsługa zamówień sprzętu dla Klientów firmy (ofertowanie, przyjmowanie zleceń, etc.) 

•  Konfiguracja stacji roboczych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji zamówień  

•  Doradztwo techniczne w zakresie doboru stacji roboczych i infrastruktury serwerowej 

•  Aktywna sprzedaż sprzętu komputerowego oraz nawiązywanie współpracy z dostawcami  

 

 

•  Posiadasz wykształcenie wyższe  

•  Nie jest Ci obce administrowanie stacjami roboczymi 

•  Potrafisz analizować i rozwiązywać napotkane problemy 

•  Jesteś osobą komunikatywną, otwartą i samodzielną w realizowaniu zadań 

•  Wiesz czym są techniki negocjacyjne w procesie sprzedaży 

•  Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym 

•  Posiadasz prawo jazdy kat. B 

 

Zgłoś się do nas jeśli 

Co otrzymasz w zamian 

•  Umowę o pracę na pełny etat w firmie o 16-letniej, ugruntowanej pozycji na rynku 

•  Atrakcyjne wynagrodzenie wzbogacone o system premiowy 

•  Profesjonalne szkolenia w kraju i za granicą, zapewniające podnoszenie kwalifikacji  

•  Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii 

•  Niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer) 

•  Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę MULTISPORT  

•  Towarzyszącą pracy PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ i dobrą kawę! 


