Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner SOLIDWORKS w
Polsce! Istniejemy od 2002 roku, mamy 4 oddziały i blisko 80-osobowy zespół. Jesteśmy dostawcą
rozwiązań SOLIDWORKS, CAMWorks, WOODEXPERT, 3DEXPERIENCE oraz MICROSOFT w zakresie
CAD/CAM/CAE/PDM/ERP. SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których
możesz dołączyć również Ty!

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTÓW
w obszarze rozwiązań SOLIDWORKS i Microsoft
CAD/CAM/CAE/PDM/ERP dla biznesu
(najlepsze oprogramowanie inżynierskie)
Miejsce pracy: Kraków

Zadania, jakie na Ciebie czekają:
• Sprzedaż najlepszego oprogramowania inżynierskiego
 Aktywne poszukiwanie nowych Klientów
 Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
 Badanie potrzeb Klientów i przygotowywanie najlepszych ofert
 Realizowanie polityki handlowej i założonych celów sprzedażowych
 Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu oferowanych rozwiązań
 Prezentacja i promocja firmy poprzez udział m.in. w targach, konferencjach i meetupach
Co najbardziej docenimy:
 Doświadczenie w sprzedaży B2B (mile widziane w branży technicznej/IT)
 Nastawienie na realizacje zadań i osiąganie wyznaczonych celów
 Skuteczność w negocjacjach handlowych
 Swobodę w komunikowaniu się i łatwość przyswajania nowej wiedzy
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 Mile widziana znajomość oprogramowania CAD3D (np. SOLIDWORKS)
 Preferowane wykształcenie inżynieryjne/techniczne
 Prawo jazdy kat. B
Chcemy Ci zaoferować:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 Szkolenia produktowe i wdrożenie na stanowisku pracy
 Wspólny samochód do celów służbowych
 Pakiet benefitów (dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego na życie, do prywatnej opieki
medycznej oraz do karty benefit)
 Przejrzysty system premiowy
 Udogodnienia dla rowerzystów (Kraków)
 Konkursy dla pracowników
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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 osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

