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Región: západné Slovensko
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Popis práce
 

realizovať predaj produktov a služieb v spolupráci s account manažérmi
vyhľadávať a rozvíjať nové obchodné príležitosti
analyzovať a vyhodnocovať predajné výsledky
koordinovať spoluprácu s partnermi a vytvárať s nimi dlhodobé obchodné vzťahy
viesť rokovania s partnermi s cieľom zabezpečiť vhodné podmienky pre predaj produktov a
služieb
koordinácia realizácie dodávky riešení v spolupráci s presales a delivery
spolupráca pri implementácii nových produktov a riešení
vykonávať návrhy a zmeny v pracovných a metodických postupoch týkajúce sa priamo
alebo nepriamo predajnej činnosti

 
 
Kvalifikácia
 
Osobnosť:

presviedčacie schopnosti a negociačné schopnosti
diplomatické jednanie
flexibilita,
strategické a analytické myslenie,
dôslednosť,
kreativita,
asertivita,
prezentačné schopnosti,
orientácia na výs./ cieľ, Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie Odborná prax:
min 2 roky skúseností s predajom a starostlivosťou o korporátnych zákazníkov,
prehľad v oblasti telekomunikačných a informačných technológií / riešení PC znalosti:
MS Office Anglický jazyk: aktívne (plynule sa dorozumie, písanie) Nemecký jazyk: žiadna
Strojopis: výhodou Iné požiadavky:
vedenie rokovaní
skúsenosti pre realizácii obchodných prípadov
strategické myslenie
veľmi dobré znalosti MS Excel, Word, Powerpoint
znalosť tvorby zmluvnej dokumentácie
tvorba Business Case
vendor manažment
vývoj produktov a riešení prínosom

 
 



 
Slovak Telekom, a.s.
 
Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor, ktorý na
telekomunikačný trh prináša inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a
medzinárodne poznatky. Zlúčením spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a.
s., sa integrovaná spoločnosť stala najväčším zamestnávateľom v telekomunikačnom sektore.
Podľa renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa spoločnosť Slovak Telekom radí k
najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa štúdie Graduate Barometer renomovaného
inštitútu Trendence tiež patrí spoločnosť Slovak Telekom medzi desiatich najatraktívnejších
zamestnávateľov absolventov vysokých škôl na Slovensku. Aj preto je kariéra v Slovak
Telekome skvelý zážitok!
 
 
Kontakt
 
Slovak Telekom, a.s.
 
Daniela Greschner
daniela.greschner@telekom.sk?subject=Job application from Global Job Search Platform Telekom
 
http://www.slovaktelekom.sk/?kariera-v-skupine-slovak-telekom
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