
 
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 

 

Wyślij CV oraz list motywacyjny           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 rekrutacji. 
 

 SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
Miejsce pracy: Kraków 

 
 Wyzwania jakie na Ciebie czekają  

•  Sprzedaż najlepszego oprogramowania do projektowania CAD-SOLIDWORKS 
•  Pozyskiwanie nowych klientów  
•  Planowanie oraz realizacja celów sprzedażowych 
•  Zapewnianie najwyższego poziomu obsługi Klientów firmy 
 
 

•  Jesteś osobą energiczną, która łatwo nawiązuję kontakty 
•  Cechują Cię samodzielność, sumienność, systematyczność w realizowaniu zadań 
•  Uparcie dążysz do celu! 
•  Wiesz czym są techniki negocjacyjne w trakcie sprzedaży 
•  Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym 
•  Posiadasz prawo jazdy kat. B 
•  Nie musisz znać SOLIDWORKS’a – poznasz go z Nami:) 
 

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! 


