Archman sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji innowacyjnych systemów informatycznych na platformie
Microsoft .NET w zakresie: Obiegu pracy i dokumentów (Workflow/ECM), Budżetowania i analizy danych
(Business Intelligence), Błyskawicznej budowy aplikacji bez użycia kodu (RAD). Flagowym produktem
firmy jest system NAVIGATOR, który działa w 100% w środowisku przeglądarki internetowej.
Firma Archman ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie (jedna grupa
kapitałowa). Pracownicy Archman mają możliwość prowadzenia wykładów, zajęć, zdobywania
certyfikatów Microsoft (uczelnia jest centrum certyfikacyjnym Microsoft) a także uczestnictwa projektach
badawczo – rozwojowych uczelni.
Zapraszamy do naszej, aktualnej rekrutacji do ZESPOŁU SPRZEDAŻY:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Ta oferta jest dla osób, które:







Chcą się związać z naszą firmą na dłuższy czas (min. 2-3 lata)
Są pogodne i optymistycznie nastawione do życia i pracy
Uwielbiają nowoczesne technologie
Lubią kontakt z ludźmi i pracę w zespole
Chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności
Preferują mniejsze, nowoczesne, polskie firmy

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć m.in.:










Realizowanie celów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie klientów biznesowych
i prowadzenie negocjacji handlowych
Research ogłoszeń o przetargach w Polsce w sferze oprogramowania dla firm/projektów
informatycznych
Współudział w kreowaniu strategii sprzedażowej w Polsce
Uczestnictwo w prezentacjach sprzedażowych u klientów
Analiza działań konkurencji
Reprezentowanie spółki na spotkaniach biznesowych oraz wydarzeniach branżowych
Przygotowywanie ofert i negocjowanie umów z klientami
Współpraca z partnerami w Polsce w pozyskiwaniu klientów oraz budowa sieci partnerskiej
Współpraca z innymi działami Spółki: działem marketingu, wdrożeń, sprzedaży

Wymagania:
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Minimum 2 lata doświadczenia w sprzedaży B2B na podobnym stanowisku (mile widziane
w branży IT)
Duże zdolności negocjacyjne oraz interpersonalne
Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
Dobra organizacja pracy własnej i wysoka orientacja na rezultaty
Zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. B2+)
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:











Pracę w zespole młodych ludzi, którzy rozwijają polskie produkty wysokich technologii
Umowę B2B/Umowę o pracę
Elastyczny czas pracy (godziny rozpoczęcia pracy 8-10, pełna/częściowo praca zdalna)
Atrakcyjna lokalizacja w samym centrum Krakowa (5 min. Galeria Krakowska, Dworzec Główny,
Planty Krakowskie): mieścimy się przy Westerplatte 1
Rozwój naukowy: możliwość prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej: Wyższa Szkoła Ekonomii i
Informatyki w Krakowie
Możliwość zdobywania certyfikatów Microsoft w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym przy
uczelni
Benefity: karta MultiSport, opieka medyczna
Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
Wyjścia integracyjne
Kontakt z najnowszymi technologiami Microsoft.

Aplikuj
Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu następującą
informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
W związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że:
1. Archman Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-150 przy ul. św. Filipa 17 w świetle przepisów jest
administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób
bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji oraz
miesiąc po ich zakończeniu.
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4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej, pracownikom lub
współpracownikom administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom
doradczym, kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom ochrony
mienia oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.
6. Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie
możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym
praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w
których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł
Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych
oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na
adres: biuro@archman.pl
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie
rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
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