
 

MAXTO jest uznanym na polskim rynku integratorem systemów IT działającym od 2003 roku. 

Oferujemy szeroką gamę niezawodnych rozwiązań z zakresu: Oprogramowania, Infrastruktury IT oraz 

Integracji Systemowej. 

Account Manager 
Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Poznań, Radom 

 
Zakres obowiązków:  

 Konsekwentne i aktywne zdobywanie nowych klientów i opiekę nad nimi, 

 Identyfikacja potrzeb biznesowych nowych i istniejących klientów w zakresie usług teletechnicznych  
i rekomendowanie odpowiednich rozwiązań, 

 Identyfikowanie potrzeb potencjalnych klientów, 

 Obsługa klientów kluczowych oraz nadzór nad realizacją projektu, 

 Podtrzymywanie kontaktów handlowych z istniejącymi klientami, 

 Prowadzeniu pełnego cyklu sprzedaży, 

 Prowadzenie prezentacji handlowych, 

 Dobra znajomość oferty handlowej firmy, 

 Osiąganie określonych poziomów sprzedaży, 

 Wykonywanie ofert oraz kalkulowanie kosztów projektów, 

 Samodoskonalenie, podnoszenie kwalifikacji oraz śledzenie rozwiązań technicznych w zakresie 
wykonywanych obowiązków. 

 
Wymagania:  

 Minimum dwu letnie doświadczenie na stanowisku Account Managera, 

 Prawo jazdy kat. B(czynne), 

 Wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe), 

 Samodzielność, zaangażowanie,  

 Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z klientem, 

 Umiejętność pracy w zespole, 

 Umiejętność pracy pod presją czasu, 

 Dyspozycyjność, 

 Zdolności interpersonalne i negocjacyjne, 

 Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań, 

 Bieżące raportowanie (ustne oraz pisemne) przełożonym o przebiegu powierzonych/prowadzonych prac. 

 
Mile widziane: 

 Znajomość Prawa Zamówień Publicznych, 

 Znajomość produktów branży CCTV lub instalacji teletechnicznych, systemów zabezpieczenia 
technicznego w tym systemów: monitoringu wizyjnego, KD, alarmowego, systemów SSWIN oraz ppoż. 

 Doświadczenie w sprzedaży w obszarze CCTV w branży teletechnicznej ( systemy bezpieczeństwa KD, SAP, 
SSWiN, CCTV), 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 
Oferujemy: 

 Stabilne warunki zatrudnienie,  

 Atrakcyjny system premiowy, 

 Jasno określoną ścieżkę kariery, 

 Niezbędne narzędzia pracy, 

 Możliwość współpracy z kluczowymi klientami i udziału w największych projektach na rynku, 

 Miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy job@maxto.pl 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Maxto  Sp. z o.o SKA. z siedzibą w Krakowie, ul. Reduta 5, danych osobowych w celu 
pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) 

zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem 
poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych". 
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