Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner
SOLIDWORKS w Polsce! SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób, do
których możesz dołączyć również Ty!

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Gdańsk
Zadania, jakie na Ciebie czekają:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aktywne poszukiwanie nowych Klientów
sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS
umiejętne rozpoznawanie potrzeb firm w zakresie oprogramowania
przekazywanie informacji o aktualnej ofercie i nowych rozwiązaniach SOLIDWORKS
planowanie oraz realizacja celów sprzedażowych
bieżący kontakt z Działem Handlowym

Co najbardziej docenimy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

upór w dążeniu do celu
entuzjazm i zaangażowanie
swobodę w rozmowie z Klientami
dobrą organizację czasu pracy
umiejętności sprzedażowe, a jeśli ich nie posiadasz – chęć i zapał do nauki
znajomość oprogramowania SOLIDWORKS
wiarę we własne możliwości i potencjał

Chcemy Ci zaoferować:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

umowę o pracę na pełny etat, od poniedziałku do piątku
stabilną podstawę + bogaty system premiowy
pracę w zespole doświadczonych i najlepszych Handlowców
(pod ich opieką będziesz wykonywał swoje pierwsze telefony)
niezbędne narzędzia pracy
prywatną opiekę medyczną
ubezpieczenie grupowe na życie
kartę MULTISPORT
komfortowe warunki pracy w nowoczesnym
i dobrze zlokalizowanym biurowcu
dobrą kawę, świetną atmosferę oraz „skrzynkę pomysłów”
– może się w niej znaleźć również Twój pomysł,
który wcielimy w życie SOLIDEXPERT!
Tomasz Kącki
Dyrektor Handlowy

Koniecznie złóż swoją aplikację wysyłając do nas CV
na adres praca@solidexpert.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
Informujemy, że Administratorem danych jest SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej i
przyszłej rekrutacji. Pana/Pani dane będę przechowywane w bazie przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do udziału w procesie rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

