Obchodní manažerka/manažer
Cards & Transactions
Začali jsme před 20 lety a dnes přes naše systémy projde přes 40% elektronických transakcí na
českém trhu. Jsme jeden ze tří hlavních hráčů na trhu karetních transakčních systémů. Postavili jsme
transakční centrum s PCI DSS certifikací, personalizujeme karty vlastní linkou s VISA a MC certifikací.
Dodáváme větší projekty na míru i dlouhodobé služby s profesionální podporou. Máme desítky
významných zákazníků a naše systémy využívají miliony lidí. Ale podstatou jsme pořád dynamická
menší firma, která chce dál růst. Pomůžeš nám s tím?
CO BUDEŠ DĚLAT:
-

Prodávat, a to především v zahraničí. Máme růstovou strategii a chceme ji realizovat.

-

Klasický rozvoj accountů - vztahy se stávajícími klienty, oslovení nových zákazníků a
obchodních partnerů, prezentace, nabídky, vyjednávání smluv i řízení vztahu se zákazníkem
během dodávky. Je to pestré a nám to takto vyhovuje.

CO POTŘEBUJEME:
-

Abys uměl/a mluvit, oslovit nové zákazníky, dobře odprezentovat, připravit nabídku, ale i
vyjednat smlouvu

-

Míříme do zahraničí, takže musíš umět dobře komunikovat v angličtině

-

Děláme IT – platební systémy, bezpečnost, mobilní technologie. Měl by ses v tom trochu
orientovat a mít k technologiím pozitivní vztah. Detail se rychle naučíš.

-

Předpokládáme VŠ vzdělání, velkou samostatnost a také mobilitu (ŘP skupiny B).

CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT:
-

Budeš prodávat špičkové technologie a chytré lidi. Náš obor se vyvíjí rychle a občas musíme
vývojáře i brzdit. Je to docela jízda.

-

Věříme si a mluvíme spolu, v kanceláři i mimo. Duchem jsme pořád kamarádská firma. I když
je nás už 150. Několikrát do roka máme celofiremní akce a menší party, kde se potkáváme
dle chuti a potřeby. Něco najdeš na facebooku nebo youtube.

-

Školení a kurzy podle potřeby. Snažíme se, aby se rozvíjel každý, kdo o to stojí.

-

Za práci dostaneš fixní plat a významnou výkonovou složku (podíl z projektu). Dle kolegů je
příjemně motivační.

-

Naše benefity najdeš na www.bitsnami.cz

Když nám pošleš CV nebo LinkedIn, ozvem se ti do 10ti dnů. V každém případě. Pak už by ses
potkal osobně se svými kolegy a pak se uvidí.
A tohle UPOZORNĚNÍ sem prý máme napsat: Zasláním životopisu souhlasíte s uchováváním
osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto
poskytujete společnosti MONET+,a.s., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze
pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně
nebo elektronicky odvolán.
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