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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. Sprzedajemy opiekę administracyjną 24/7 nad infrastrukturami chmurowymi (AWS,
Azure) oraz w oparciu o bare metal. Tworzymy dla klientów rozwiązania redundantne (HA), które
muszą uzyskać SLA nawet na poziomie 99,99%. Jesteśmy pionierami najnowszych trendów IaC
(infrastrastructure as code) immutable infrastructure. Będziesz sprzedawał również pracę naszych
DevOps’ów, Architektów Chmurowych, BigData, Pentesterów oraz Biznes Analityków.

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,
współpraca z Project Managerami,
udział w tworzeniu nowych produktów.
uczestnictwo w wydarzeniach branżowych.

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.
mile widziana umiejętność sprzedaży do jednej z grup klientów: startup’ów, agencji interaktywnych,
software house’ów, e-commerce, korporacji.

OFERUJEMY
•
•
•
•
•
•

pracę z renomowanymi klientami w młodym entuzjastycznym zespole,
otoczenie nowych technologii,
realizację ciekawych, międzynarodowych projektów,
możliwość stałego rozwoju,
narzędzia pracy laptop, smartphone, CRM, narzędzia lead generation,
luźną, niekorporacyjną atmosferę,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość realnego wpływu na to jak działa, co i jak robi firma, realizacji własnych pomysłów,
biuro w spokojnej okolicy w centrum miasta, ale bez problemów z parkowaniem,
pracę przy projektach firm w Polsce i za granicą,
projektowanie rozwiązań dla naprawdę zaskakujących wymagań,
pracę z ludźmi, którzy dzielą się swoją wiedzą i pomysłami,
szkolenia i certyfikacje, szczególnie w ścieżce Amazon Web Services dla handlowców,
oczyszczacze powietrza zainstalowane w całym biurze,
regularne wizyty fizjoterapeuty,
firmowe „pizza day”,
wieczory gier planszowych, wieczory gier konsolowych.

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
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane
osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji
prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hostersi Sp. z o.o., ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r.poz. 922. Administratorem danych osobowych jest Hostersi Sp. z o.o. ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik.
Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję
dobrowolnie.

