
Dla naszego Klienta, światowego lidera w projektowaniu, produkcji   
i sprzedaży systemów magazynowych, aktualnie  

 poszukujemy Kandydata na stanowisko 
 

 

 W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HR Mind dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

 o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  
ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (RODO)).  

Doradca Techniczno-Handlowy  
ds. systemów W MS 

 
Miejsce pracy: Home Office 

 

 

 
 
 
Obowiązki : 
 Doradztwo techniczne w zakresie oprogramowania magazynowego W MS, 
 Identyfikacja potrzeb biznesowych klientów oraz proponowanie oferowanych rozwiązań,  
 Realizacja ustalonego planu sprzedaży, 
 Odpowiedzialność za zarządzanie całym procesem sprzedaży oraz realizacja osobistych celów 

sprzedażowych, 
 Rozwój sieci, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych oraz utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi 

klientami, 
 W spółpraca z zasobami pomocniczymi (tj. przedsprzedaż, zespół realizacji, kierownictwo) we właściwym 

czasie, aby zapewnić pomyślny proces sprzedaży, 
 Dokonywanie bieżących analiz, raportowanie i planowanie. Tworzenie prognoz sprzedażowych w oparciu o 

system CRM. 
 

W ymagania: 
 W cześniejsze doświadczenie w zakresie sprzedaży lub sprzedaży oprogramowania,  
 Silna wola i energia niezbędna do pozyskania nowych dużych klientów oraz do rozwoju i wzrostu istniejących 

klientów, 
 Znajomość systemu W MS . 
 Znajomość nowoczesnych taktyk sprzedażowych, 
 Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym komunikację (komunikacja z Centralą firmy. 

 

Oferujemy: 
 Karierę w międzynarodowej firmie  o globalnym zasięgu działania, 
 Pracę w międzynarodowym zespole, 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
 Atrakcyjne wynagrodzenie + adekwatne do wyników pracy premie,  
 Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, 
 Stały kontakt z najnowocześniejszymi technologiami w obszarze logistyki magazynowej. 
 Narzędzia pracy: samochód, laptop, komputer, telefon,  
 Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego . 

 

Chcesz wiedzieć więcej? 
Nie zwlekaj, już TERAZ prześlij do nas swoje CV na adres: 

agnieszka@hrmind.pl  


