Czas na staż w Zespole Sales Support w SKK S.A.
Miejsce pracy: Kraków, Gromadzka 101
Czy wiesz, że Handlowcy z wykształceniem technicznym są obecnie bardzo pożądani na rynku pracy?
Szukasz pomysłu na staż i chciałbyś spróbować swoich sił w kontakcie z Klientem? Weź udział w
programie Czas na STAŻ i ucz się sprzedaży od najlepszych 
Jeśli interesujesz się sprzedażą i szukasz pierwszych doświadczeń w tym obszarze, to zapraszamy Cię
do naszego Zespołu Wsparcia Sprzedaży na trzymiesięczny płatny staż wspierany przez Uniwersytet
Pedagogiczny.
Co będzie należało do Twoich zadań:
- Wsparcie handlowców w procesie sprzedaży,
- Weryfikacja nowych zapytań od Klientów,
- Wyszukiwanie niezbędnych informacji,
- Opracowanie i uzupełnianie baz danych,
- Przygotowanie materiałów handlowych,
- Współpraca z innymi działami firmy.
Jeżeli poniższy opis do Ciebie pasuje, zapraszamy na spotkanie! Chętnie poznamy Cię bliżej.
- Lubisz pracę w zespole i masz swobodę w budowaniu relacji z ludźmi,
- Chcesz zdobyć doświadczenie w zakresie sprzedaży,
- Chętnie zdobywasz nową wiedzę i umiejętności,
- Jesteś samodzielny i zorganizowany,
- Umiesz posługiwać się pakietem Office.
W zamian z przyjemnością Ci zaoferujemy:
- Osobistego Mentora, który zapozna Cię z tajnikami sprzedaży,
- Niezbędne narzędzia do pracy oraz wsparcie doświadczonych kolegów,
- Współpracę z zespołem pasjonatów w innowacyjnej firmie z ponad 20 letnim doświadczeniem,
możliwość uczenia się od najlepszych 
- Nieograniczoną ilość kawy oraz dwa razy w tygodniu świeże owoce,
- Świetną atmosferę.
Staż w SKK pozwoli Ci :
- rozwinąć umiejętności komunikacyjne,
- zapoznać się z charakterystyką produktów obejmujących szerokie spektrum systemów łączących
software i hardware,
- zapoznać się ze strukturą organizacyjną poprzez kontakt ze wszystkimi działami firmy,
- zdobyć doświadczenie biznesowe przez bliską współpracę z menedżerami sprzedaży, z wieloletnim
doświadczeniem w rozpoznawaniu problemów klientów i dopasowywaniu odpowiednich rozwiązań z
naszego portfolio produktowego.
------------------------------------------------Kto może wziąć udział w programie:
1. studenci następujących kierunków studiów stacjonarnych:
- Informatyka - studia I stopnia;
- Edukacja Techniczno-Informatyczna studia II stopnia 2 letnie, Edukacja
Techniczno-Informatyczna studia II stopnia 1,5 letnie;
- Edukacja Techniczno-Informatyczna studia I stopnia 3,5 letnie.
2. Do Projektu mogą rekrutować się wyłącznie osoby posiadające status studenta. Samo rozpoczęcie
stażu może nastąpić po obronie pracy dyplomowej studenta, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 m-

ce po dacie obrony. Wszelkie formalności związane z udziałem studenta w projekcie (w tym
podpisanie umowy stażowej) muszą być załatwione w czasie trwania studiów.

