
 

 

Dołącz do naszego zespołu jako Praktykant/Stażysta  

 

Stanowisko:  Sales Support 

Miasto: Krosno 
 

 

 

 

 

 

 

  

Na co dzień    

będziesz się   

zajmował/a: 
 

 

 

 

  

 

Oczekujemy   

od Ciebie: 
 

 

 
▪ Telefonicznym/mailowym przedstawianiem ofert oraz sprzedażą produktów i usług; 
▪ Konsultacjami z klientami w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań dla ich potrzeb 

biznesowych; 
▪ Budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji handlowych z aktualnymi klientami; 
▪ Kreowaniem oraz planowaniem akcji sprzedażowych; 
▪ Budowaniem pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z klientami; 

 

 

▪ Umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej;  

▪ Umiejętności prowadzenia rozmów negocjacyjnych i dopasowania oferty firmy do 

potrzeby klienta; 

▪ Doskonałych umiejętności komunikacyjne i interpersonalne; 

▪ Doświadczenia w obszarze e-commerce; 

▪ Doświadczenia we wdrażaniu i rozwoju sprzedaży internetowej; 

 

INNERGO Systems od 10 lat wspiera firmy w ich rozwoju technologicznym. 
Szukamy osoby, która dołączy do obszaru wspierającego naszych Klientów w zakresie rozwiązań mobilnych. 
Nasze portfolio obejmuje pełne wsparcie w zakresie doboru rozwiązań infrastrukturalnych ICT oraz rozwiązań 
mobilnych dla biznesu. Realizujemy projekty dla średnich i dużych organizacji w całej Europie. Współpracujemy  
z wiodącymi producentami technologicznymi na świecie, takimi jak Hewlett Packard Enterprise, Aruba Networks, 
Alcatel-Lucent Enterprise, Cisco, Apple. Pracujemy w 4 oddziałach w Polsce, jednocześnie możemy codziennie się 
widzieć dzięki nowoczesnym narzędziom do pracy i komunikacji wideo, a okazjonalne spotkania pozwalają nam 
tworzyć zgrany zespół. 
Jesteśmy jedynym w Polsce partnerem Apple o statusie Apple Authorised Enterprise Reseller. 
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Wyślij swoje CV i dołącz do zespołu Innergo Systems: rekrutacja@innergo.pl 

W temacie e-maila wpisz: nazwę stanowiska i miasto  

 

 

 

 

 

 

Twoim  

dodatkowym  

atutem będzie: 
 

 

 

 

Zapewnimy Ci:  
 

 

 

▪ Zainteresowanie branżą IT; 

 

 

Nowoczesne 

narzędzia pracy 

Elastyczny 

czas pracy 

Niebanalną 
atmosferę 

Programy 

motywacyjne 

Wsparcie 

zespołu 

Plan 

szkoleniowy 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w przedstawionej przeze mnie ofercie pracy przez Innergo Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 (KRS: 0000329441) przez 
okres maksymalnie 9 miesięcy, w celu realizacji procesu rekrutacji. Mam świadomość, że podanie danych osobowych nie jest  wymogiem prawnym. 
Poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, prawie do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, 
przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu 
nadzorczego. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem." 
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