ZYLIA Sp. z o. o. jest firmą R&D z sektora ICT. Zajmujemy się badaniami i rozwojem systemów i urządzeń
związanych z nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku. W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowi,
programiści, inżynierowie dźwięku oraz muzycy. Poprzez współpracę z prestiżowymi ośrodkami naukowymi,
firmami i centrami R&D staramy się rozwiązywać rzeczywiste problemy za pomocą zaawansowanej techniki.
W związku z dynamicznie rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Poznań
Poszukujemy osoby, która pomoże nam rozwinąć sprzedaż naszych produktów na arenie krajowej i
międzynarodowej. Zylia Portable Recording Studio to system nagrywania dźwięku przestrzennego, który
pozwala (na etapie post produkcji) dokonać separacji sygnału na niezależne źródła dźwięku (gitara, skrzypce,
trąbka, wokal, itp.). Nasz produkt to łatwe w użyciu pojedyncze urządzenie, z którego mogą korzystać zarówno
muzycy, zespoły, studia nagraniowe jak i amatorzy. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie
http://www.zylia.co
Poszukiwana osoba powinna cechować się samodzielnością i doświadczeniem w sprzedaży produktów z branży
nowoczesnych technologii. Jeśli chcesz zmienić świat technologii audio, dołącz do naszego zespołu.
Zakres zadań:









Sprzedaż produktów firmy Zylia w Polsce i za granicą poprzez kanały bezpośrednie i sprzedaż
internetową.
Pozyskiwanie i obsługa nowych klientów biznesowych i indywidualnych.
Opracowywanie i realizacja planów sprzedażowych na produkty firmy Zylia.
Raportowanie i osiąganie ustalonych wskaźników sprzedażowych.
Utrzymywanie kontaktów z dystrybutorami, negocjowanie warunków, zbieranie zamówień.
Dostępność i elastyczność w zakresie częstych podróży służbowych (Polska i świat).
Prezentacje i demonstracje produktów firmy Zylia.
Reprezentowanie firmy podczas wydarzeń branżowych (targi, konferencje).

Profil idealnego kandydata:








Minimum 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
Doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów sprzętowych i softwarowych w branży audio lub
branży nowoczesnych technologii.
Samodzielność i efektywność podejmowanych działań handlowych.
Wysoki poziom zaangażowania.
Rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikatywność, łatwość nawiązywania i budowania
relacji biznesowych.
Bardzo dobra znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.
Prawo jazdy kat. B

Dodatkowe atuty:




Znajomość branży muzycznej
Muzykowanie, gra w zespole muzycznym.
Znajomość języka niemieckiego

www.zylia.pl

Oferujemy:






Pracę przy rozwoju własnych produktów, od fazy projektowania po wdrożenie.
Realny udział w rozwoju firmy – Twój głos ma znaczenie!
Pracę w firmie, której celem jest tworzenie innowacyjnych technologii w branży audio.
Zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Forma kontaktu:
C.V. z dopiskiem „starszy specjalista ds. sprzedaży” oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres
mailowy:
jobs@zylia.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie w aplikacji
klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę Zylia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)"

www.zylia.pl

