DIGISERVICE należy do grupy kapitałowej TRIAS. Spółka oferuje naprawy i konserwacje profesjonalnego sprzętu AudioVideo,
telebimów LED, projektorów, stałych instalacji audiowizualnych, serwis sprzętu oświetleniowego studyjnego,
estradowego, dyskotekowego itp. Ponadto firma oferuje kompleksowe utrzymanie techniczne obiektów i pomoc w
optymalizacji kosztów bieżącej obsługi technicznej równocześnie rozwijając kompleksową ofertę Facility Management.
Obecnie do swojego zespołu poszukuje:

INŻYNIER SPRZEDAŻY B2B
(Usługi serwisowe instalacji audio - video , systemów i sprzętów teletechnicznych, oświetleniowych,
wentylacyjnych obsługa techniczna obiektów - BMS )








Zakres zadań:
realizacja uzgodnionych celów sprzedażowych opartych na marży ze zrealizowanych projektów
skuteczne pozyskiwanie kontraktów poprzez wyszukiwanie przetargów, śledzenie trendów technologicznych
usługach serwisowych, obszarze BMS, budowanie siatki kontaktów B2B
przygotowywanie ofert o charakterze technicznym
samodzielne negocjowanie i podpisywanie kontraktów
bieżąca rejestracja i aktualizacja danych sprzedażowych w systemie CRM










Wymagania:
preferowane wykształcenie wyższe techniczne oraz / lub bardzo dobra znajomość rynku usług serwisowych
i/lub usług obsługi technicznej obiektów
zamiłowanie do działań sprzedażowych B2B poparte zamkniętymi kontraktami
łatwości nawiązywania kontaktów biznesowych i umiejętności budowania relacji
umiejętności analityczne - samodzielne kalkulacje (Excel)
samodzielność, proaktywność, elastyczność, wytrwałość
gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy, w tym umiejętność czytania opracowań anglojęzycznych
odpowiedzialność, uczciwość oraz wysokie umiejętności interpersonalne
bardzo dobra organizacja pracy
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym; techniczna - dobra





Oferujemy:
atrakcyjną, pełną wyzwań pracę - tworzenie nowego działu
zgrany zespół
wsparcie kierownictwa



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim na poniższy adres mailowy: praca@trias.pl. Na aplikacji 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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko
na wybrane oferty.
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