Hostersi Sp. z o.o., firma technologiczna współpracująca z wieloma renomowanymi
klientami w międzynarodowym środowisku, specjalizująca się w usługach IT dla
biznesu z zakresu zarządzania chmurą obliczeniową oraz infrastrukturą IT, poszukuje
obecnie osoby na stanowisko Account Manager.

Account Manager
Miejsce pracy: Rybnik
Nr ref. AM/03/2017

OPIS STANOWISKA
•
•
•
•
•
•

aktywne pozyskiwanie nowych klientów i budowanie długotrwałych relacji biznesowych,
stała komunikacja z klientami w celu rozwoju współpracy oraz identyfikowania nowych potrzeb,
przygotowywanie ofert we współpracy z działem technicznym,
negocjowanie warunków współpracy z klientami,
prowadzenie projektów polegających na wdrożeniach usług dla klientów,
udział w tworzeniu nowych produktów.

OCZEKUJEMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bardzo dobrych umiejętności nawiązywania kontaktów oraz budowania długotrwałych relacji,
empatii i umiejętności odczytywania potrzeb klientów,
otwartości i pewności siebie,
umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
umiejętności abstrakcyjnego myślenia,
umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
kreatywności i niestandardowych pomysłów,
czynnego zainteresowania nowymi technologiami,
chęci zgłębiania wiedzy z zakresu funkcjonowania sieci Internet, infrastruktury IT, serwerów, chmury
obliczeniowej, bezpieczeństwa systemów IT,
dobrej znajomości języka angielskiego,
prawa jazdy kat. B.,
mile widziana znajomość branży IT, szczególnie rozwiązań chmurowych i hostingowych.

OFERUJEMY
•
•
•
•

pracę z renomowanymi klientami w młodym entuzjastycznym zespole,
otoczenie nowych technologii,
realizację ciekawych, międzynarodowych projektów,
możliwość stałego rozwoju.

SPRAWDŹ, JAK U NAS SIĘ PRACUJE
SPRAWDŹ, DLA KOGO PRACUJEMY kliknij>>
SPRAWDŻ, NAD JAKIMI PROJEKTAMI PRACUJEMY kliknij>>
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, prześlij swoje CV na adres:

praca@hostersi.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Hostersi Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23 w związku z prowadzoną obecnie lub w przyszłości rekrutacją. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania, a także że podanie danych ma charakter dobrowolny,
jest jednak niezbędne, by móc brać udział w rekrutacji”

