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mapy cyfrowe dla biznesu 

 

W firmie Emapa S.A. od 2001 roku zajmujemy się tworzeniem rozwiązań informatycznych do zarządzania 
transportem, flotą pojazdów oraz wyznaczania i optymalizacji tras. Oferujemy również szeroki wachlarz usług 
związanych z realizacją projektów pod klucz.  
 
Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku: 
 
Handlowiec IT / Key Account Manager 
 
Miejsce pracy: Łódź lub Warszawa  
 
Celem stanowiska jest sprzedaż produktów informatycznych Emapy dla biznesu. 
Do zadań osoby pracującej na ww . stanowisku należeć będzie: 
 

• identyfikacja i rozwój nowych segmentów rynku 

• pozyskiwanie  i budowanie relacji z klientami 

• prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych 

• tworzenie ofert handlowych 

• udział w eventach marketingowych, typu targi, konferencje, itd. w Polsce i w Europie 
 
 

Wymagania kompetencyjne i kwalifikacje: 
 

• wyższe wykształcenie 

• minimum 3 lata doświadczenia w sprzedaży rozwiązań IT 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

• znajomość branży logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw 

• umiejętność identyfikacji potrzeb klientów i ich prezentacji developerom  

• gotowość do proponowania własnych rozwiązań rozwojowych 

• prawo jazdy kat. B 
 
 

Mile widziane będą: 
 

• znajomość branży transportowej, 

• znajomość zagadnień geoinformatycznych, 

•  dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych w Polsce i w Europie. 
 
 
Firma oferuje: 
 

• wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i wyników pracy, 

• możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, 

• możliwości rozwoju zawodowego w ramach działu i struktur firmy, 

• szansę na rozwój kompetencji z obszaru systemów informacji przestrzennej w firmie o wiodącej pozycji w 
branży, 

• sympatyczne środowisko pracy. 
 

 
Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem prosimy o przesłanie swojego CV na adres praca@emapa.pl (w 
tytule wiadomości prosimy umieścić nazwę stanowiska oraz miasto). 
 
W przesyłanych do nas dokumentach zawierających dane osobowe prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym 
przez Emapa S.A.” 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji pracowników będzie  Emapa S.A. z siedzibą w 
Warszawie (01-402), ul. Ciołka 12.  Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji i po 
jego zakończeniu zostaną usunięte. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich 
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poprawiania, zmiany i uzupełniania, a także usunięcia wysyłając stosowną informację na adres prywatnosc@emapa.pl 


