mapy cyfrowe dla biznesu
Emapa S.A. - producent technologii geoinformatycznych, w tym map cyfrowych, serwerów i
systemów nawigacji przestrzennej oraz zaawansowanego oprogramowania GIS poszukuje osoby do
przyuczenia, zainteresowanej pracą na stanowisku:

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Łódź
Celem stanowiska jest pozyskiwanie i samodzielna obsługa Klientów biznesowych w zakresie
sprzedaży zaawansowanych produktów informatycznych, będących własnością spółki Emapa.
Główne zadania:
•

nawiązywanie i budowanie relacji z klientami;

•

reprezentowanie firmy i jej oferty handlowej na rynku;

•

wykorzystywanie szans na podnoszenie własnych kompetencji: wzięcie odpowiedzialności
za własny rozwój zawodowy, zarówno w zakresie ciągłego poszerzania wiedzy o produktach
spółki, jak i rozwoju osobistego.

Wymagane kompetencje i kwalifikacje:
•

wykształcenie wyższe techniczne;

•

znajomość branży i zagadnień informatycznych;

•

bardzo dobre umiejętności analizowania informacji i nabywania informacji technicznej;

•

umiejętność krytycznego myślenia, planowania i rozwiązywania złożonych problemów;

•

komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów;

•

motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji,;

•

silna orientacja na sukces.

Mile widziane będzie:
•

dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

•

zainteresowania związanie z kartografią elektroniczną.

Firma oferuje:
•

samodzielną i odpowiedzialną pracę;

•

wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i wyników pracy oraz ściśle powiązany z
wynikami atrakcyjny system benefitów,

•

sympatyczne środowisko pracy, w którym liczy się bez wyjątku każda opinia, a autorytety
oparte są jedynie na zademonstrowanych kompetencjach i uzyskanych wynikach.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego Curriculum
Vitae na adres praca@emapa.pl (w tytule wiadomości prosimy umieścić 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 dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz.
883)
Emapa S.A., ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa, Oddział w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, tel.:
+48 42 633 9279, biuro@emapa.pl, www.emapa.pl, KRS: 0000489607, Sąd Rejonowy w Warszawie,
kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości, Regon: 472865527, NIP:725-18-08-677

