
Спеціаліст з продажу 
програмного забезпечення WOODEXPERT 

Місце праці: Краків, Варшава, Білосток

Завдання, які на вас чекають: 
 Активні продажі програмного забезпечення WOODEXPERT
 Залучення нових клієнтів, бізнес-партнерів, дистриб'юторів і побудова довгих і

позитивних відносин
 Підготовка інформаційних матеріалів та комерційних пропозицій, проведення

переговорів
 Визначення та підготовка планів розвитку продукції на основі вимог замовника
 Тісна співпраця з науково-дослідними, маркетинговими та технічними відділами
 Облік комерційної діяльності та звітність про виконання планів продажі

Очікування: 
 2 роки досвіду в активних продажах (B2B)
 Досвід ведення переговорів та залучення нових клієнтів
 Здатність працювати самостійно, систематично та ефективно
 Дуже добре володіння англійською мовою
 Посвідчення водія категорії В
 Вища освіта: архітектура, маркетинг, технічна

Bітаються навики: 
 Досвід продаж програмного забезпечення
 Здатність створити стратегію розвитку продукту
 Знання галузей, пов'язаних з проектуванням меблів і процесом виробництва

Пропонуємо: 
 Працевлаштування на підставі трудового договору (база + комісія)
 Навчання продукту та впровадження на робочому місця
 Пакет пільг (страхування життя, медичне обслуговування, пільгова карта)
 Система бонусів
 Курс англійської / німецької мови за кошти роботодавця

        Polska Sp. z o.o sp.k. є найбільш популярним партнером 
SOLIDWORKS у Польщі! Ми працюємо з 2002 року, маємо 5 філії та команду понад 
100 співробітників. Ми постачаємо розв’язання SOLIDWORKS, WOODEXPERT, 
CAMWORKS та MICROSOFT у сфері CAD / CAM / CAE / PDM / ERP. SOLIDEXPERT - це 
група відданих і  завзятих людей, до яких ви також можете приєднатися! 

Подайте заявку, надіславши нам своє резюме на адресу praca@solidexpert.com 

Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт:«Я даю згоду, у розумінні статті 4 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 
2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення такі дані та скасування Директиви 95/46 / EC (Загальне положення 
про захист даних) від 27 квітня 2016 року (Вісник законів UE.L № 119, стор. 1) щодо обробки моїх персональних даних компанією SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. к., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków для проведення процедури набору». Зверніть увагу, що розпорядником даних є SOLIDEXPERT 
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Дані збираються для цілей поточного та майбутнього найму. Ваші дані будуть зберігатися в базі даних протягом 
двох років з моменту завершення процесу найму. Згода на обробку персональних даних є добровільною, але необхідною для участі в процесі найму. Згода на 
обробку персональних даних може бути відкликана в будь-який час. 




