
 

 

 
SPECJALISTA/SPECJALISTKA DO SPRAW SPRZEDAŻY 
KOD OGŁOSZENIA: #PL20190401001 
 
Globema jest dynamicznie rozwijającą się międzynarodową firmą informatyczną z siedzibą główną w Warszawie. 
Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanego oprogramowania biznesowego dla różnych branż, m.in. 
telekomunikacji, energetyki, ciepłownictwa. Tworzymy aplikacje oparte na technologiach Java, Oracle, GE, Google 
Maps, Google Cloud. Naszymi klientami są firmy z Polski i całego świata. Więcej o nas: www.globema.pl  
 
Obecnie poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki do spraw sprzedaży do wsparcia aktywności 
marketingowo–sprzedażowych i projektów informatycznych Globemy w kraju i na świecie. 

Jako specjalista/specjalistka do spraw sprzedaży będziesz odpowiedzialny(a) za: 
• Sprzedaż nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla klientów biznesowych (B2B) 
• Tworzenie ofert, kontraktów i dokumentów handlowych 
• Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie klientów oraz ich bieżącą obsługę 
• Badanie potrzeb i dopasowywanie proponowanych rozwiązań IT do wymagań klientów 
• Wprowadzanie nowych, innowacyjnych aplikacji na rynki polskie i zagraniczne 
• Utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami Globemy, w tym głównie Google i General Electric 
• Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i negocjacjach handlowych 

Dołącz do nas, jeśli: 
• Mówisz i piszesz płynnie po angielsku (poziom B2 lub wyższy) 
• Jesteś nastawiony/a na sukces i zdeterminowany/a w dążeniu do osiągania ambitnych celów 
• Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji przychodzi Ci z łatwością 
• Umiesz i lubisz prowadzić rozmowy handlowe i negocjacje 
• Lubisz działać kreatywnie – tworzyć prezentacje, tworzyć teksty, obsługiwać portale webowe 
• Jesteś samodzielny/a i skuteczny/a w realizacji postawionych sobie zadań 
• Jesteś biegły/a w obsłudze pakietu MS Office oraz znasz i rozumiesz Internety 😊😊 

Twoim dodatkowym atutem będzie: 
• Doświadczenie w zakresie sprzedaży B2B, marketingu lub prawnej obsłudze biznesu 
• Wiedza merytoryczna z obszaru systemów IT i rozwiązań Cloud, SaaS itp. 

Co oferujemy? 
• Pracę w młodym i dynamicznym zespole w Warszawie – ponad 100 osób z wyższym wykształceniem 
• Pracę z klientami z całego świata, zarówno firmami Fortune500 jak i małymi przedsiębiorstwami 
• Zatrudnienie na umowę o pracę lub na kontrakt B2B 
• Szansę na znaczący rozwój kompetencji IT i sprzedażowych 
• Możliwość wyjazdów zagranicznych, w tym na konferencje informatyczne i branżowe 
• Pakiet medyczny LuxMed i sportowy MultiSport Plus 
• Codziennie świeże owoce i pyszną kawę w siedzibie firmy niedaleko stacji metra Wilanowska 
• Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej 

 
Pamiętaj o zawarciu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych) 
 

 
 
 
 
 

APLIKUJ ZE SWOIM CV JUŻ DZIŚ: 

praca@globema.pl 
 

http://www.globema.pl/
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