
Wszystkim Kandydatom gwarantujemy dyskrecję.

CV wraz z listem motywacyjnym  prosimy przesyłać na adres:

praca@apogeo.pl

podając w temacie odpowiednie nr referencyjny: 
GPS/OPO/AP

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
Dołącz już dziś do grona profesjonalistów. Może właśnie czekamy na Ciebie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

W związku z dynamicznym rozwojem firma APOGEO Sp. z o.o. będąca dostawcą innowacyjnych rozwiązań pomiarowych 
m.in.: w geodezji, budownictwie, drogownictwie, GIS takich marek jak: Hi-Target, Trimble, Leica, Nikon, Carlson, South, 
Ubexi,  Agatec, Spectra Precision, Laserliner, Nedo poszukuje kandydatów na stanowisko:

Wymagania:

   wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 
  ( kierunki o profilach związanych z technologiami pomiarowymi i technicznymi będą dodatkowym atutem )
   min 1 rok doświadczenia w sprzedaży
   znajomość rozwiązań GPS/GIS będzie dodatkowym atutem
   skuteczność w realizacji celów sprzedażowych i zadań
   kreatywność, zaangażowanie i silna motywacja do działania
    minimum komunikatywna znajomość języka angielskiego
   systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy
   umiejętności planowania i współpracy w grupie
   prawo jazdy kat. B

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych z Klientami, doradztwo 
i sprzedaż profesjonalnych rozwiązań pomiarowych (GPS, GPS/GIS, tachimetry, integrację rozwiązań pomiarowych 3D), 
szkolenia, negocjacje handlowe, ścisłą współpracę z innymi działami firmy, współpracę z firmami zewnętrznymi, 
podpisywanie umów, prowadzenie aktywnych działań marketingowych.

Oferujemy:
  możliwość rozwoju i awansu zawodowego
  praca w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku
  ciekawą i rozwojową pracę w dynamicznie rozwijającej się branży
  dostęp do innowacyjnej wiedzy i technologii
  podstawowe narzędzia pracy
  liczne szkolenia zawodowe (techniczne, handlowe)
   stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  pracę w młodym i dynamicznym zespole

Regionalny Przedstawiciel Handlowy ds. GPS/GIS
nr ref GPS/OPO/AP


