
Ciekawe środowisko pracy – spotkasz u nas dzielących się wiedzą ekspertów, którzy pracują w Simple
niemal od początku jej istnienia, jak i młodych specjalistów, którzy z pozytywną energią podchodzą do 
każdego nowego wyzwania i projektu.

Z przedstawicielami każdej z grup możesz się spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie Z przedstawicielami każdej z grup możesz się spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie 
multisport. A jeśli będziesz pilnie potrzebować konsultacji lekarskiej, skorzystasz z dostępnego dla 
pracowników pakietu medycznego i zapiszesz się online na wizytę u wybranego specjalisty. U nas masz 
również możliwość pracy zdalnej.

Key Account Manager - ERP

SIMPLE.ERP

• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i partnerów handlowych 
 oraz budowanie długofalowych relacji biznesowych
• Przygotowanie ofert handlowych i przetargowych w trybie PZP
• Samodzielną obsługę procesu sprzedaży zgodnie z metodyką firmy
• Analiza rynku, trendów branżowych i konkurencji

• Minimalnie trzy letnie doświadczenie w sprzedaży do sektora publicznego lub biznesowego
 poparte sukcesami
• Samodzielność i aktywność w prowadzeniu procesu handlowego - praktyczna znajomość
 technik sprzedaży, motywacja do osiągania założonych celów sprzedażowych
• Bardzo dobra znajomość rynku IT oraz specyfiki zamówień sektora publicznego 
 lub komercyjnego
•• Swobodne poruszanie się z ustawie o zamówieniach publicznych
• Inicjatywa, aktywność i zaangażowanie w pracę
• Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej jak i pracy w zespole
• Wykształcenie wyższe
• Prawo jazdy kategorii B.
• Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych w na terenie Polski

Jakich kompetencji oczekujemy?

Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od 1988 roku. Nasze długoletnie doświadczenie i doskonała 
znajomość polskiego rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań dla uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz szpitali. Nasze rozwiązania zostały wdrożone ponad 3500 razy. Nasi eksperci 
pomogą Ci w poznaniu specyfiki branż, dla których tworzymy rozwiązania, by realizowane przez Ciebie 
prace odpowiadały na potrzeby naszych Klientów. 

Oferujemy:

• Wysokie wynagrodzenie zależne od efektów („sky is the limit”)
• Samochód służbowy i inne narzędzia pracy 
• Dużą samodzielność działania w ramach prowadzonych projektów oraz ambitne wyzwania
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, której produkty zajmują wiodącą pozycję wśród 
systemów wspomagających zarządzanie z wysokiej klasy specjalistami


