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ALSO Polska Sp. z o.o. zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko:

Business Development Manager – dział Solutions
Miejsce pracy: Warszawa
ALSO Polska Sp. z o. o. należy do ALSO Holding AG (Emmen, Szwajcaria). Ponad 3800 osób z 50 krajów tworzy zaangażowany zespół
pracowników.
ALSO Group działa w 15 krajach europejskich. Jako jeden z wiodących, międzynarodowych koncernów na rynku usług B2B
w branży ICT, oferuje atrakcyjne miejsca pracy z dużym zakresem odpowiedzialności i silnym networkingiem, a także możliwościami rozwoju
osobistego.
Elastyczne, lubiące się uczyć, otwarte na innowacje osoby, a także posiadające własną inicjatywę są mile widziane w naszym dynamicznym
otoczeniu.

Jakie będą Twoje obowiązki?
•
Ocena i rozwój nowych możliwości rynkowych
•
Współpraca z dostawcami
•
Budowanie świadomości marki oferowanych rozwiązań
•
Opracowywanie strategii marketingowej i sprzedażowej
•
Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących konsumentów, konkurentów i wyników własnej działalności
•
Realizacja sprzedaży poprzez aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie długotrwałych relacji
•
Monitorowanie rynku, proponowanie rozwiązań mających na celu wzrost efektywności sprzedaży
•
Godne reprezentowanie ALSO i dbałość o wizerunek firmy
•
Ciągłe podnoszenie efektywności i jakości obsługi klientów
Czego oczekujemy?
• Minimum 10 lat doświadczenia na stanowisku związanym ze sprzedażą rozwiązań data center
• Potwierdzona realizacja projektów o wartości powyżej 5M zł
• Nastawienie na realizację celów sprzedażowych
• Bardzo dobra znajomość obsługi MS Excel
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność prowadzenia prezentacji, warsztatów i szkoleń
• Wysoce rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne
• Znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
• Chęć rozwoju i uczenia się, energia do działania i samodzielność
Co oferujemy?
•
Pracę w miłej atmosferze
•
Prywatną opiekę medyczną w Medicover (pakiet premium)
•
Owocowe poniedziałki i środy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: 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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