Firma OnGeo A. Łabaj sp. k., właściciel innowacyjnego serwisu internetowego
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klienta i sprzedaży usług
geoinformatycznych/GIS
Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:
•

•
•
•

Sprzedaż innowacyjnych usług oferowanych w ramach platformy OnGeo.pl, m. in.:
raporty o terenie, teledetekcyjne analizy szkód w uprawach rolnych, specjalistyczne
analizy i opracowania dla firm i instytucji z sektora nieruchomości i administracji
publicznej;
Aktywne pozyskiwanie i utrzymywanie relacji handlowych z klientem;
Wsparcie techniczne i merytoryczne dla klientów korzystających z usług OnGeo.pl;
Obsługa zapytań przychodzących (telefonicznych, mailowych) w ramach oferty
handlowej OnGeo.pl

Wymagania:
• Doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży - minimum 2 lata

Mile widziane:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe związane z gospodarką przestrzenną, geodezją, gospodarką
nieruchomościami lub pokrewne;
Doświadczenie w branży nieruchomości, OZE lub IT;
Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych;
Uczciwość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista;
Dokładność, systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
Ukończone szkolenia handlowe

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na pełny etat – do wyboru umowę o pracę lub umowa zlecenie;
Szkolenie wdrożeniowe przed przystąpieniem do realizacji umowy;
Wynagrodzenie podstawowe oraz prowizja – zależna od wyników;
Elastyczne godziny pracy;
Interesującą, pełną wyzwań pracę, w innowacyjnej technologii;

•
•
•
•
•
•

Wsparcie doświadczonego zespołu oraz kadry zarządzającej;
Możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia w firmie o szerokim
profilu działalności z zakresu informacji przestrzennej;
Pracę w przyjaznej atmosferze;
Niezbędne narzędzia pracy;
Refundację okularów do pracy przy komputerze;
Możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego
i karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV zawierającego poniższą zgodę
na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OnGeo A. Łabaj sp.k.
z siedzibą w Krakowie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgoda została
wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanego RODO.”
Informujemy, że Administratorem danych jest OnGeo A. Łabaj sp.k. z siedzibą w Krakowie.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

