KEY ACCOUNT MANAGER
Přední česká IT firma hledá posilu do svého týmu
Jsme zavedená stabilní společnost, která se rozhodla, že jejím posláním je měnit svět vzdělávání
prostřednictvím technologií v Česku i v zahraničí (USA, Čína, Turecko, Polsko atd.). Vyvíjíme
interaktivní výukové 3D pomůcky, které jsme chtěli mít, když jsme byli dětmi. Po boku silných
partnerů a předních světových i tuzemských univerzit, s využitím moderních technologií a ve
spolupráci s tisícovkou škol po celém světě plníme svůj sen o škole hrou. Jsme startupem,
rozvíjíme týmy a stavíme firemní kulturu. Více informací o firmě Corinth a aplikacích vyvíjených v
úzké spolupráci se sesterskou firmou Lifeliqe nalezneš na: corinth3d.com/cs/corinth-online nebo
lifeliqe.com/products

Do našeho týmu hledáme posilu na pozici obchoďáka, který nám pomůže rozšířit povědomí o
našem vzdělávacím řešení!
Proto, abychom si mohli plnit naše sny, potřebujeme dostat na palubu kolegu, který:
● Má zkušenosti z oblasti obchodu (B2B, B2C)
● Dokáže vzít do ruky telefon a volat novým potenciálním zákazníkům
● Má výborné komunikační schopnosti, dokáže porozumět cílům a potřebám klienta
● Má angličtinu na výborné úrovni - jak mluvená, tak psaná forma
● Je schopen si sám hledat kontakty a oslovovat je s nabídkou našich produktů a služeb
(nové akvizice a rozvoj obchodu především v sektoru CEE)
● Bude komunikovat se stávajícími klienty a udržovat s nimi dobré vztahy, získávat
feedback
● Je motivován výsledky a má tah na branku
● Bude reportovat přímo jednateli a nastavovat s ním prodejní strategie
● Je schopen prezentovat teamu dosažené výsledky a predikce pro další období

● Umí pracovat v tabulkách, má základní matematické a obchodní znalosti (spočítat marži,
obchodní přirážku, slevu, DPH, vážený průměr, %, apod.)
Plusové body získáš, pokud:
● Máš ekonomické nebo obchodní vzdělání
● Máš přehled v moderních technologiích (VR/AR, online aplikace apod.)
Co získáš s novou pozicí ty?
● Kolegy, pro které je sounáležitost s týmem důležitá. Když řešíme problém, vzájemně si
pomáháme a nehledíme na čas.
● Sdílení know-how je pro nás samozřejmostí a děláme to rádi.
● Flexibilitu – když potřebuješ odejít z práce dřív nebo potřebuješ zůstat doma za
předpokladu, že se v práci „nic neděje“, nemáme s tím problém.
● Práci s produktem, který je nejen krásný, ale především užitečný pro ostatní.
● Důvěru a prostor pro tvorbu vlastní strategie.
● Zkušenosti s meetingy s předními představiteli ve vzdělávání a to jak z řad politiků,
zřizovatelů, tak univerzit a také jiných předních světoznámých společností zabývajících se
vzděláváním.
Co nabízíme:

● Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou/externí spolupráce na IČO, výkon práce
●
●
●
●

Praha/Brno (především práce z domova), nástup možný od ledna 2022 /dohodou.
Pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z home office, sick days.
Program pro kariérní růst - osobní rozvoj a sebevzdělávání patří mezi naše klíčové
hodnoty, čemuž odpovídá péče, kterou zaměstnancům poskytujeme.
Firemní benefity – multisport karta, stravenkový paušál, zaměstnanecký účet u Banky
Creditas, skvělá káva, fruits day, dog-friendly office.
Rodinnou a přátelskou atmosféru, pravidelné firemní akce a teambuildingy (gaming
sessions, workout sessions, movie nights, BBQ na firemní zahrádce atd.).

Pro více informací nás kontaktujte na adrese HR@corinth3d.com. Rádi se s Tebou potkáme i
osobně u nás na firmě a ukážeme Ti na čem pracujeme :)
Napsali o nás:
Forbes během 2020 jarního lockdownu
Kraj otevřel první učebnu pro digitální vzdělávání
Mění se vybavení učeben a kabinetů, školy mají možnost učit děti prostřednictvím
digitálních programů
České zdravotnické školy budou moci využívat inovativní virtuální program jako první
na světě
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