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Firma TODIS CONSULTING Sp. z o. o.  Sp.k. 
zajmującą się sprzedażą i wdrażaniem systemów ERP 

w związku z rozwojem poszukuje New Business Managera  

 

New Business Manager 

Warszawa 

 

Zadania: 
 odpowiedzialność za przeprowadzanie skutecznych procesów sprzedażowych 
 identyfikowanie potencjalnych klientów i nawiązywanie z nimi trwałych relacji 
 przygotowywanie i prowadzenie prezentacji sprzedażowych systemów ERP i CRM 
 przygotowywanie dostosowanych do potrzeb klientów ofert, przy wsparciu specjalistów 
 prowadzenie i nadzorowanie działań marketingowych i PR-owych, związanych z systemami ERP i 

CRM 
 

Dołącz do naszego zespołu, jeśli: 
 sprzedaż systemów informatycznych jest twoją pasją  
 świetnie znasz rynek IT, a networking to twój żywioł 
 czujesz się swobodnie w kontaktach z top managementem  
 masz poczucie mistrzostwa w prowadzeniu prezentacji 
 jesteś znakomicie zorganizowany, skuteczny i zdeterminowany w osiąganiu celów 
 jesteś graczem zespołowym  
 cenisz kameralną i niesformalizowaną atmosferę pracy 

 

Od kandydatów wymagamy: 
 wykształcenia ekonomicznego, informatycznego lub pokrewnego 
 popartego sukcesami doświadczenia w sprzedaży systemów informatycznych 
 udokumentowanej biegłej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 

Oferujemy: 
 stabilne warunki i niezbędne narzędzia pracy, 
 atrakcyjne stałe wynagrodzenie miesięczne oraz system premiowy uzależniony od wyników sprzedaży, 
 możliwości dynamicznego rozwoju i kształcenia (szkolenia krajowe i zagraniczne), 
 dużą samodzielność i swobodę działania 
 pracę w kameralnym, kompetentnym oraz zgranym zespole, 
 bardzo dobrą organizację pracy i unikalną atmosferę  
 dogodną lokalizację miejsca pracy: Żoliborz, blisko stacji Metra. 

 
Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres todis@todis.pl z tematem wiadomości rekrutacja 

 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w 
procesie rekrutacji obecnej lub przyszłej, prowadzonej przez Todis Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883). 
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