
Oferta pracy
Nr referencyjny: 7386/15/PS

Nazwa firmy: Positive Power
Opis: Firma Positive Power zajmuje się opracowywaniem zintegrowanych działań sprzedażowych i

wizerunkowych w sieci – budowaniem strategii obecności firm i marek w internecie,
projektowaniem oraz realizacją dedykowanych aplikacji internetowych i mobilnych, a także
prowadzeniem kampanii marketingowych oraz obsługą ePR. W ciągu dekady zaufało nam ponad
400 firm i instytucji z kraju i ze świata. Pracujemy dla dużych, rozpoznawalnych firm z kraju i ze
świata, takich jak Mennica Polska S.A., Kredyt Bank S.A., Wirtualna Polska S.A., Bolix S.A., Kler
S.A., Kompania Piwowarska S.A., Intersport S.A, Praca.pl, Tikkurila Polska S.A, czy Narodowe
Centrum Kultury.
Największym kapitałem naszej firmy są nasi pracownicy i tylko wraz z ich rozwojem może rozwijać
się nasza firma. Dlatego tak ważne jest dla nas zad

Stanowisko: New Business Manager
Kategoria stanowiska pracy: IT: pozostałe

Lokalizacja: Polska, śląskie, Gliwice
Typ pracy: praca stała
Obowiązki:  W naszej firmie będziesz odpowiedzialny za:

samodzielne budowanie i rozwijanie relacji z klientami B2B;
oferowanie adekwatnych do potrzeb klienta zaawansowanych rozwiązań IT;
prowadzenie negocjacji biznesowych;
realizację wyznaczonych celów sprzedażowych.

Wymagania:
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Komunikatywność: poziom 3
- Wytrwałość i konsekwencja: poziom 3
- Budowanie relacji: poziom 3
- Orientacja na klienta: poziom 3
- Zaangażowanie: poziom 3
- Organizacja pracy: poziom 3

Warunki pracy: Pracownikom naszej firmy oferujemy:

- pracę przy projektach dla największych brandów w Polsce i na świecie;

- stanowisko pracy pozwalające wykorzystać mocne strony i zasoby oraz umożliwiające rozwój;

- umowę o pracę;

- system wynagrodzeń, który pozwala nam zachować sprawiedliwość oraz docenić osoby, które
angażują się w powierzone im zadania przewyższając nasze oczekiwania;

- udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz konferencjach branżowych, dzięki
którym jesteśmy na bieżąco z nowymi trendami technologicznymi;

- dofinansowany karnet sportowy i lekcje języka angielskiego;

- dostęp do biblioteki książek i pism branżowych, który wspiera rozwój i dokształcanie się w
obszarze wykonywanej pracy;

- pracę w młodym i kreatywnym zespole, który sukcesywnie realizuje nowe wyzwania;

- przyjemną atmosferę pracy i pyszną kawę z ekspresu!
Typ aplikacji: CV
Typ kontaktu: e-mail: rekrutacja@positive-power.pl

Rodzaj umowy: umowa o pracę: umowa na czas określony



Data oferty: 08-07-2015
Data wygaśnięcia: 22-07-2015


