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ALSO Polska sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: 

Inside Sales Account Manager 

Praca na pełen etat / Warszawa       

ALSO Polska sp. z o.o. jest częścią Grupy ALSO z centralą w Emmen (Szwajcaria). ALSO łączy nabywców i 

dostawców na europejskim rynku ICT oferując w ramach transakcji B2B zintegrowane usługi dystrybucyjne, 

logistyczne, finansowe, cyfrowe, IT oraz rozwiązania w indywidualnie dopasowanych pakietach. W ofercie ALSO 

znajduje się ponad 160.000 artykułów od około 350 dostawców. ALSO Group zatrudnia około 3 600 pracowników 

w całej Europie. W 2015 roku przychody netto Grupy osiągnęły wartość 7.8 miliarda euro. 

 

Opis stanowiska 

 Umiejętność aktywnego budowania dobrych 

relacji z Partnerami Handlowymi  

 Aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów 

 Utrzymywanie relacji z Partnerami Handlowymi 

 Przygotowywanie ofert handlowych 

 Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży 

 Znajomość procesów sprzedażowych 

 Bieżące raportowanie wyników pracy 

 Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych 

pozyskanych Partnerów 

 Utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi Klienta 

 Współpraca z działem Project Management 

      

      

 

 

Profil kandydata 

 Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym 

stanowisku w branży IT      

 Udokumentowane sukcesy związane ze 

sprzedażą w IT 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie 

komunikatywnym 

 Dobra znajomość pakietu MS Office 

 Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym 

atutem 

 Nastawienie na osiąganie celu 

 Umiejętność pracy w zespole 
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Oferujemy 

 Umowę o pracę 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Możliwość rozwoju 

 Możliwość zdobywania doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie 

 Pracę w młodym i profesjonalnym zespole 

 Przyjazną atmosferę pracy 

      

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na: human.resources.pl@also.com  

w tytule wiadomości umieszczając nazwę stanowiska. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:” "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 
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