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Jeżeli jesteś osobą, która ma optymistyczne podejście do życia, chętnie współpracuje z innymi ludźmi 
i lubi im pomagać, a jednocześnie wysoce zorganizowaną, wiarygodną i odpowiedzialną, to jesteś 
osobą, której szukamy. Poszukujemy bowiem osoby do objęcia stanowiska: 

Specjalista ds. sprzedaży B2B 

Miejsce pracy: woj. lubelskie (pełny etat) 

Twoim wyzwaniem będzie sprzedaż oprogramowania jako usługi (SaaS) dla branży produkcyjnej. 
Posiadamy portfel produktów własnych oraz partnerów, które się wzajemnie uzupełniają i pozwalają 
na cross selling. Innowacyjny model sprzedaży dużych systemów jako usługi oraz elastyczne i zwinne 
wdrożenia, budują przewagę konkurencyjną oraz są pożądaną odpowiedzią na bieżące potrzeby firm.  

Nasze biuro znajduje się w Lublinie, natomiast obecnie w pełni pracujemy zdalnie, więc nie ma 
znaczenia gdzie mieszkasz. Naszą pracę organizujemy w metodykach zwinnych, lubimy KPI oraz 
uczciwą i otwartą współpracę. 

Jeżeli więc chcesz z nami programować przyszłość, dołącz do nas! 

 

Obowiązki: 
• pozyskiwanie Klientów dla systemów działających w modelu SaaS do zarządzania firmami 

produkcyjnymi, 
• przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji oferowanych rozwiązań, 
• prowadzenie negocjacji handlowych, 
• budowanie i utrzymywanie długotrwałych pozytywnych relacji z Klientami, 
• wykorzystywanie najnowszych narzędzi/technik/metod do pozyskiwania nowych Klientów oraz 

współpraca z marketingiem, 
• aktywny udział i wpływ na rozwój naszych rozwiązań. 

 

Wymagania:  
Od idealnego kandydata oczekujemy: 

• praktycznej znajomości sprzedaży - przynajmniej 1 rok doświadczenia w sprzedaży 

oprogramowania dla firm, 

• nienagannej komunikacji i zaangażowania, 

• nastawienia na sukces i realizację celów, 

• wysokiej motywacji i samodyscypliny, 

• posiadania prawa jazdy kat. B. 

Dodatkowym atutem będzie: 

• doświadczenie w sprzedaży systemów klasy ERP, MES, WMS lub produktów SaaS, 

• znajomość firm produkcyjnych oraz ich potrzeb, 

• rozeznanie w metodykach i narzędziach LEAN. 

 

Oferujemy: 
• sprzedaż bez konieczności ciągłych podróży – pracujemy zdalnie, robimy demo online i dbamy o 

Klienta wykorzystując fajne i nowoczesne narzędzia, 
• poznanie produktów działających w modelu SaaS (Software as a Service) do zarządzania 

firmami produkcyjnymi, 
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• podstawę + atrakcyjny system premiowy, 

• rozwój umiejętności przez doświadczonego trenera sprzedaży, 

• kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi. 

 

Aplikowanie: 
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z nami prosimy o przesłanie swojego CV i listu 

motywacyjnego na adres praca@startechnology.pl podając w tytule nazwę stanowiska pracy, na 

które jest składana aplikacja. 

Dodatkowo napisanie w treści wiadomości email odpowiedzi na 7 poniższych pytań: 

• Dlaczego Twoim zdaniem jesteś idealnym kandydatem do tej pracy? 

• Dlaczego zależy Ci na otrzymaniu tej pracy? 

• Dlaczego takie stanowisko Cię interesuje? 

• Z jakich rozwiązań CRM lubisz korzystać? 

• Czego oczekujesz od pracy, która da Ci poczucie spełnienia? 

• Dlaczego uważasz, że jesteś osobą wyjątkowo dobrze zorganizowaną? (przedstaw co najmniej 3 

przykłady ze swojego życia o tym świadczące). 

• Napisz nam również skąd dowiedziałeś o ogłoszeniu? 

 

 
W wiadomości prosimy dołączyć klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 
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