MCX Pro Sp. z o.o. - jesteśmy firmą z ponad dwudziestopięcioletnią tradycją w branży teleinformatycznej. Obecnie
koncentrujemy się na dostarczaniu bezpiecznych technologii informatycznych i rozwiązań Unified Communications &
Collaboration. Swoją pozycję budujemy w oparciu o unikalne rozwiązania, wykorzystujące produkty światowych
liderów technologicznych. Naszymi Klientami są największe firmy w Polsce oraz instytucje państwowe.
MCX Pro jest częścią grupy MCX.
Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży usług IT
Miejsce pracy: Warszawa/ Mokotów
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 aktywne pozyskiwanie klientów na rozwiązania z obszaru usług IT (Help Desk, administracja serwerami, zarządzania
infrastrukturą sieciową, Data Center oraz usługi Unified Communication) oraz budowanie trwałych relacji
biznesowych,
 realizację strategii handlowej firmy i oraz założonego budżetu,
 przygotowanie ofert handlowych i prezentacji dla Klientów,
 negocjowanie warunków współpracy i umów handlowych,
 zarządzanie zamówieniami i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 bieżące raportowanie podejmowanych działań i wyników.
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego (preferowane kierunki techniczne),
 minimum rocznego doświadczenia w sprzedaży usług IT ze wskazaniem na Help Desk, administrację serwerami,
zarządzanie infrastruktura, Data Center,
 doświadczenia w sprzedaży systemów telekomunikacyjnych, wideokonferencyjnych i Unified Communication
będzie dodatkowym atutem,
 znajomości zagadnień i rozwiązań z obszaru IT,
 znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1 według skali Rady Europy,
 umiejętności przygotowywania ofert handlowych oraz prowadzenia prezentacji,
 samodzielności w działaniu,
 komunikatywności,
 kreatywność i zorientowania na osiąganie celów,
 prawa jazdy kat. B oraz gotowości do wyjazdów służbowych.
Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem motywującym,
 niezbędne narzędzia pracy (telefon komórkowy, laptop, auto służbowe do wykorzystywania w celach prywatnych),
 dofinansowanie do kursu języka angielskiego organizowanego w naszym biurze,
 możliwość wykupienia karty Multisport oraz pakietu medycznego Medicover.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem Specjalista ds. sprzedaży MCX Pro na adres
kadry@mcx.pl
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