Altkom Software & Consulting (ASC) należy do działającej od ponad 25 lat polskiej grupy Altkom, specjalizującej
się w edukacji informatycznej i biznesowej przedsiębiorstw oraz usługach projektowania i tworzenia
dedykowanego oprogramowania biznesowego.
Od ponad 20 lat tworzymy dedykowane oprogramowanie klasy enterprise dla dużych przedsiębiorstw oraz firm
międzynarodowych w sektorach ubezpieczeń, bankowości i przemysłu. Zespół Altkom Software Consulting to
ponad 200-osobowa grupa wysokiej klasy profesjonalistów, wyspecjalizowanych w poszukiwaniu innowacji
opartej o technologie oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych w najnowocześniejszych
technologiach.
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W naszym zespole będziesz uczestniczył/a w:








identyfikowaniu potencjalnych Klientów B2B w Polsce i na rynkach zagranicznych,
prowadzeniu działań sprzedażowych w social mediach,
śledzeniu trendów na rynku m.in. w obszarze bankowości, farmacji, TSL,
przygotowywaniu mailingów,
odpowiadaniu na zapytania ofertowe oraz wspieraniu procesu tworzenia ofert,
spotkaniach handlowych, konferencjach branżowych,
tworzeniu prezentacji o naszych usługach i rozwiązaniach informatycznych, m.in.
Omnibank, Digital Product Center.

Zapraszamy Cię do nas, jeśli:







znasz biegle język angielski,
znasz pakiet Office (Word, Excel, PowerPoint),
dobrze się komunikujesz i potrafisz współpracować z innymi,
cechuje Cię inicjatywa i samodzielność,
chcesz się rozwijać i wyciągasz wnioski z popełnianych błędów,
masz proaktywne nastawienie do wykonywanych zadań.

Dodatkowo cenimy:


doświadczenie w obsłudze Klienta i kontaktach B2B.

Z nami zyskasz:






możliwość rozwoju zawodowego w obszarze tworzenia i sprzedaży rozwiązań dla branży
bankowej (nie tylko), a także w innych dziedzinach m.in. analiza, konsulting, zarządzanie
projektami, testy,
umiejętności i wiedzę z obszaru rozwiązań informatycznych, procesów biznesowych i
sprzedaży w bankowości, farmacji i innych sektorach,
stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy,
wsparcie konsultantów działu w realizowanych zadaniach,







opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny,
kartę Multisport,
naukę języka angielskiego i francuskiego w siedzibie firmy,
miejsce pracy w biurze w centrum Warszawy,
elastyczne godziny pracy.

Oferty (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) opatrzone w tytule
powyższym numerem referencyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: asc-hr@altkom.pl
Aplikacje można składać również poprzez wypełnienie formularza: https://asc.altkom.pl/ofertapracy/137604/mlodszy-specjalista-wsparcia-sprzedazy/

