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Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. to spółka notowana na GPW, działająca w branży technologii teleinformatycznych
oraz integracji sieci i systemów niskoprądowych.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

DYREKTOR HANDLOWY DS. PROJEKTÓW INTEGRACYJNYCH
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref DP/03/03/2018

Zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie i współpracę z klientami w zakresie
instalacji teletechnicznych (LAN, DATA, WiFi), systemów bezpieczeństwa (SAP, DSO, KD, SWIN, CCTV), automatyki
budynkowej (BMS) oraz pokrewnych, a w szczególności:


aktywne i samodzielne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych spośród generalnych wykonawców, inwestorów
i zleceniodawców instytucjonalnych,
monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących branży, dostawców, działań konkurencji,
przygotowywanie ofert/umów oraz negocjowanie warunków handlowych
opracowywanie strategii i planów handlowych oraz ich realizacja,
zarządzanie relacjami biznesowymi z kluczowymi dostawcami i odbiorcami, reprezentowanie firmy na zewnątrz
w aspektach handlowych,
odpowiedzialność za wyniki.







Wymagania:









dobra znajomość rynku i umiejętność pozyskiwania kontraktów,
wykształcenie wyższe,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pozyskiwania kontaktów handlowych, w tym min. 3 lata
doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
znajomość języka angielskiego,
umiejętność negocjacji,
wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
nastawienie na realizację celów, samodzielność, kreatywność,
prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:






atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne,
dodatkowe benefity (karta MultiSport, opieka medyczna),
ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego,
niezbędne narzędzia pracy (samochód, komputer).

Dokumenty aplikacyjne (wraz z numerem referencyjnym) prosimy kierować na adres

praca@unima2000.pl
Administratorem danych jest Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków. Dane
zbierane są wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Przysługuje Panu/i prawo wglądu do treści
swoich danych, ich poprawiania, a w razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
Podanie danych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221§ 1 Kodeksie Pracy) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia
rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/a wyraźnej zgody, która może brzmieć następująco w
zależności od Pani/a decyzji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z
realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektor Handlowy ds. projektów integracyjnych przez
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administratora danych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. („Unima 2000”). Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania oraz usunięciu”.
lub
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z
realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektor Handlowy ds. projektów integracyjnych oraz procesów
rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez administratora danych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. („Unima 2000”).
Zostałem/am poinformowany/a)o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania oraz usunięciu.”
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