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W związku z dynamicznym rozwojem firma Sunrise System poszukuje osób do pracy na stanowisku: 
 
Doradca klienta biznesowego 
 
Oferujemy: 

 pracę w stabilnej na rynku, jednej z najszybciej rozwijających się firm w naszej części Europy (według rankingu Deloitte 
Technology Fast 50 Central Europe), będącej częścią międzynarodowej grupy Bauer Media, 

 pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM, 
 stabilizację - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, 
 przejrzyste warunki zatrudnienia i wynagrodzenia na stanowisku, 

- wynagrodzenie: od 3000,00 do 3500,00 zł brutto podstawy wynagrodzenia na okresie próbnym, w zależności od 
umiejętności i doświadczenia, 
- system premiowy po okresie próbnym, 
- podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji , 

 prywatną opiekę zdrowotną - specjalistyczny pakiet medyczny w renomowanej sieci klinik zdrowia, 
 wdrożenie w obowiązki przez doświadczoną kadrę, liczne szkolenia branżowe, coachingi indywidualne i grupowe, 
 komfortowe warunki pracy: miejsce pracy w biurowcu przy ul. Motorowej 1 w Warszawie, nowoczesne narzędzia pracy. 

 
Zakres obowiązków: 

 umawianie spotkań handlowych dla pracowników Działu Rozwoju Rynku, 
 negocjowanie warunków współpracy i obsługa powierzonych Klientów Spółki, 
 odpowiadanie na zapytania ofertowe potencjalnych i aktualnych Klientów Spółki, 
 podnoszenie kwalifikacji w zakresie marketingu internetowego,  
 administracyjna obsługa  Działu Rozwoju Rynku i wsparcie pracowników Działu w bieżącej pracy, 
 przygotowywanie dokumentów ofertowych i raportów zleconych przez przełożonych. 

 
Wymagania: 

 co najmniej roczne doświadczenie w dziale handlowym, w sprzedaży dla sektora B2B, 
 gotowość do odbycia 1-miesięcznego szkolenia w bydgoskim oddziale Spółki, 
 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, 
 ukierunkowanie na jakość i staranność wykonywanych zadań, przy jednoczesnej umiejętności dostosowania się do 

oczekiwanego tempa pracy, 
 praktyczna umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych, 
 inteligencja, kreatywność oraz zdolność analitycznego myślenia, 
 umiejętność bardzo sprawnego korzystania z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office, 
 miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów, 
 duża ambicja i zaangażowanie, 
 prawo jazdy kategorii B, 
 motywacja i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy. 

W celu zgłoszenia kandydatury należy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną na stronie: http://www.sunrisesystem.pl/praca.html  
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