DahliaMatic Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm w zakresie rozwiązań IT w naszym
regionie oraz wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland. Od ponad 10 lat oferuje
swoim Klientom produkty oraz profesjonalne usługi IT m.in. z zakresu wdrożeń systemów ERP. Naszym
głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie wdrożeń wiodących na
świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze
szczegółowe potrzeby oraz specyfikę Klientów, oferujemy usługi konsultingowo - wdrożeniowe w
zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz Microsoft Dynamics AX.
Obecnie do Zespołu DahliaMatic poszukujemy osoby na stanowisko:

MICROSOFT SALES MANAGER
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:












Samodzielna sprzedaż produktów ERP, CRM, BI firmy Microsoft
Aktywne poszukiwanie nowych klientów
Bieżąca opieka nad obecnymi klientami
Aktywny udział w całym cyklu sprzedaży systemu informatycznego
Udział w analizie wymagań funkcjonalnych oraz technologicznych systemu informatycznego
w procesie sprzedaży
Koordynacja, przygotowanie oraz wykonanie prezentacji handlowej
Samodzielne przygotowanie ofert
Aktywny udział w przygotowaniu umowy z klientem
Aktywny udział w negocjacjach umowy z klientem
Zarządzanie relacjami z klientem w celu uzyskania jego wysokiej satysfakcji z
wykorzystywanego rozwiązania informatycznego
Rozbudowa sieci kontaktów w celu rozwoju aktywnej sprzedaży

Wymagania:




Minimum 2-3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku
Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne
Wiedza w zakresie implementacji systemów informatycznych Microsoft wspierających
zarządzanie tj. ERP,CRM, BI








Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Umiejętność łatwego uczenia się i dobra organizacja pracy
Wiedza w zakresie finansów i księgowości i/lub controlingu będzie mile widziana
Wiedza w zakresie funkcjonalności systemów ERP (Microsoft Dynamics) oraz BI będzie mile
widziana
Dyspozycyjność do podroży w kraju i za granicą

Oferujemy:











Atrakcyjne wynagrodzenie i jasną ścieżkę kariery
Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Elastyczny czas pracy
Szkolenia, certyfikaty i rozwój poprzez udział w wydarzeniach Microsoft
Zdobycie i rozwój unikalnych umiejętności branżowych cenionych na rynku
Przyjazną atmosferę w pracy i wyjątkowy zespół
Dogodną lokalizację biura
Prywatną opiekę medyczną w Lux Med, kartę Multisport, ubezpieczenie na życie
Zagraniczne wyjazdy integracyjne oraz imprezy okolicznościowe
Możliwość współpracy na zasadzie działalności partnerskiej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@dahliamatic.pl.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez DahliaMatic Sp. z o.o. 02-640 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.”
Uprzejmie informujemy, że:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych jest DahliaMatic Sp. z o.o. 02-640 Warszawa, ul.
Gottlieba Daimlera 2, dalej: „Administrator”.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji. Przekazane dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane nie będą
przetwarzane.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

