Warszawa, Łódź

Kim jesteśmy?
Grupa LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów
detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality), oprogramowania do obsługi obiektów
rekreacyjno-sportowych, a także systemu dla sieci kin.

+250

pracowników

2

spółki zagraniczne

+22 000

28

klientów

lat na rynku

Dołącz do nas!
Szukamy osób, które będą wspierać Dział Handlowy i kompleksowo zajmą się sprzedażą produktów
z katalogu rozwiązań sprzętowych. Wszystko co robimy ma jedne cel –
wspieranie Klientów w odnoszeniu sukcesów!
Zapewnia sprzęt do sektorów: handlu, gastronomii, służby zdrowia, przemysłu, hoteli i wielu innych branż.

Zapraszamy Ciebie, jeśli:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Posiadasz doświadczenie w pozyskiwaniu Klienta i aktywnej sprzedaży.
Masz wiedzę na temat roli produktów IT w kanale sprzedaży.
Potrafisz nawiązywać znajomości biznesowe.
Posiadasz umiejętność prowadzenia spotkań biznesowych oraz prezentacji produktu.
Charakteryzuje Cię samodzielność w działaniu, odpowiedzialność i kreatywność.
Jesteś nastawiona/y na sukces i realizację celów.
Masz prawo jazdy kat. B. i lubisz odwiedzać różne miejsca w Polsce.

Mile widziane:

▪ Umiejętność współpracy z globalnymi dostawcami.

Będziesz odpowiadać za:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rozwój sprzedaży produktów IT wiodących marek na świecie.
Pozyskiwanie i budowanie biznesowych kontaktów z Klientami w różnych branżach.
Samodzielne przygotowanie prezentacji i ofert handlowych.
Realizowanie obsługi posprzedażowej.
Ciągłe doskonalenie oferty produktowej.
Monitorowanie i analizowanie danych rynkowych dotyczących branży IT

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
https://www.lsisoftware.pl/sprzet/

NASZE MARKI

▪ atmosferę i warunki
pracy

Dbamy o:

▪ Twój rozwój zawodowy

▪ Twoje zdrowie
i bezpieczeństwo

▪

wyjazdy integracyjne

▪

szkolenia

▪

Owocne Poniedziałki

▪

wyjścia zespołowe

▪

certyfikaty

▪

Pizza Day

▪

sekcje sportowe

▪

program Młodych Talentów

▪

Ok System

▪

salka z szezlongami

▪

▪

Lux Med

▪

własna sala kinowa

program Lider Wybiera
Rozwój

duże projekty polskie
i międzynarodowe

▪

▪

ubezpieczenie Aviva,
PZU

różnorodność technologii

▪

▪

pyszna kawa
i herbata

▪

elastyczne godziny
pracy

▪

duży parking

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

www.lsisoftware.pl

