
 

 
 
Masz w sobie dużą chęć uczenia się nowych rzeczy, a komunikatywność to Twoje drugie imię? Chcesz 
być częścią firmy, która jest liderem na rynku oprogramowania do organizacji konferencji? Nadal 
studiujesz, ale już szukasz stałej pracy? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą i aplikuj! Dla 
naszego Klienta, firmy Netventure z ponad piętnastoletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją 
na rynku IT, będącej producentem internetowego systemu Syskonf do rejestracji i obsługi 
uczestników konferencji, szukamy osoby na stanowisko: 
 

 

Junior Account Manager 
(praca dla Studenta) 

 

Miejsce pracy: Warszawa 

 
 

Co może Ci zaoferować nasz Klient? 

 
 Atrakcyjne wynagrodzenie  pewna podstawa (2860 PLN brutto)  

Po 3-miesięcznym okresie próbnym, możliwość awansu na stanowisko Account  
Managera i wynagrodzenie 3250 PLN brutto + premie (100 – 1500 PLN) 

 Umowa zlecenie  możliwość przejścia na umowę o pracę po ukończeniu studiów 
 Stabilność zatrudnienia  nastawienie Pracodawcy na długofalową współpracę 
 Narzędzia pracy  służbowy samochód do wykorzystania w czasie pracy, laptop i telefon 

komórkowy 
 Szkolenie wdrażające  zostaniesz nauczony wszystkiego, co musisz wiedzieć i umieć,  

żeby być w tej pracy Mistrzem 
 Udział w ciekawych eventach  brak monotonii w pracy oraz stałe poszerzanie kontaktów 

zawodowych 
 Miła i przyjazna atmosfera pracy  otwarty i nastawiony na integrację zespół, który chętnie 

przywita Cię na pokładzie 

 Cotygodniowy Tłusty Czwartek  dla osłody życia, pączki co tydzień 😊 

 

dla    

https://www.netventure.pl/


 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest 313C Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Smoleńsk 29. 
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo do 
odwołania zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia w każdej chwili. Wykorzystanie i przetwarzanie danych 
osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami). 

Kiedy już dobrze poznasz system Syskonf, do Twoich zadań będzie należeć: 

 
 Kompleksowa obsługa Klientów biznesowych  dbanie o finalne zadowolenie Klienta  

z podjętej współpracy 
 Bieżące odpowiadanie na zapytania ofertowe   tworzenie wycen i ofert  
 Opieka nad Klientami  dopilnowanie prawidłowego wdrożenia systemu Syskonf oraz  

usług dodatkowych zamówionych przez Klienta  
 Reprezentowanie firmy  podczas spotkań osobistych z Klientami oraz podczas eventów 
 Prowadzenie szkoleń  szkolenie hostess w zakresie prawidłowego wykorzystania  

systemu Syskonf podczas eventów  

 Przygotowywanie treści promujących firmę  jeżeli masz w tym zakresie talent 😊 
 

Czego oczekuje od Ciebie nasz Klient?

 
 

 

 
                   Czynne prawo jazdy kat. B 

 

                   Mile widziani studenci studiów   
                   zaocznych (dyspozycyjność od pon.  
                   do pt., w godz. biurowych i raz na  
                   miesiąc / 2 miesiące w weekend) 

                   
                   Znajomość MS Office (szczególnie   
                   Excel) i zainteresowanie IT  

                    
                        Komunikatywna znajomość                                         
                   angielskiego 

 
     

                                  Rozwinięte umiejętności        
                   interpersonalne 

     
                   Terminowość i odpowiedzialność 
 

                 
                  Wysoka kultura osobista          
               

 
                   Staranność i rzetelność 

                   

                  Umiejętność pracy pod presją czasu  
                  i planowania zadań  

                   
                   Samodzielność i obowiązkowość 
 

  

 

Dlaczego warto aplikować w rekrutacji prowadzonej przez 313C? 

 
Dla 313C najważniejszym celem jest odpowiednie dopasowanie Kandydata do Pracodawcy. 
W naszych procesach rekrutacji dokładamy wszelkich starań, aby dobrze poznać Kandydatów i jak 
najcelniej przedstawić ich Pracodawcy. Jednocześnie Kandydatom przekazujemy jak najpełniejsze 
informacje o Pracodawcy i warunkach zatrudnienia, umożliwiające podjęcie świadomej decyzji. 
  

Jak będzie wyglądał proces rekrutacyjny? 

 
 Aplikacja 
 Kontakt telefoniczny 
 Rozmowa Skype 
 Spotkanie z Pracodawcą 
 Decyzja Kandydata i Pracodawcy 

 
 

Aplikuj 

 

https://313c.traffit.com/public/form/a/12

