
 

 

 

Dołącz do ekspertów IT 

SUNCODE jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy informatyczne zarządzania 
dokumentami i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie oraz świadczącą usługi doradcze w obszarze IT. 

Do dyspozycji naszych klientów pozostawiamy kilkudziesięciu wykwalifikowanych konsultantów. Nasze piętnastoletnie 
doświadczenie obejmuje ponad 1000 projektów w przeszło 200 największych firmach w kraju i za granicą. W gronie naszych 

klientów znajdują się przedstawicielstwa dużych koncernów międzynarodowych, a także duże i średnie firmy krajowe. 
Prowadzimy badania naukowe i rozwijamy innowacyjne technologie w zakresie zarządzania dokumentami i procesami 

biznesowymi. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko 

SPECJALISTA DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU 

Miejsce pracy: Poznań 
Numer referencyjny oferty:  6/06/2021 

 
 

Oferujemy: 

▪ dostęp do najnowszych technologii IT, 
▪ udział w rozwoju wiodącej firmy wdrażającej wiodące rozwiązania technologiczne i realizujące ciekawe projekty w dużych i 

znanych firmach w Polsce oraz zagranicą, 
▪ współpracę z zespołem doświadczonych specjalistów służących pomocą, 
▪ wynagrodzenie godzinowe + wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wyników, 
▪ elastyczne godziny pracy oraz formę zatrudnienia do uzgodnienia, 
▪ duże możliwości rozwoju zawodowego, 
▪ atrakcyjną lokalizację miejsca pracy. 
 

Zakres obowiązków: 
▪ wsparcie sprzedaży w zakresie pozyskiwania Klientów (tzw. Lead’ów) przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi oraz mediów 

społecznościowych typu LinkedIn, Facebook, 
▪ organizacja oraz kierowanie kampanią cold mailing, 
▪ telefoniczna penetracja rynku w poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy, 
▪ przygotowywanie prostych ofert handlowych, 
▪ asysta podczas prezentacji handlowych,  
▪ badanie potrzeb klientów biznesowych w zakresie automatyzacji obiegu dokumentów,  
▪ raportowanie działań przełożonemu, 
▪ pisanie prostych treści promocyjnych, 
▪ tworzenie kart katalogowych produktów. 

 

Wymagania: 

▪ status studenta (mogą być studia dzienne), 
▪ dyspozycyjność min. 1/3 etatu,  
▪ łatwość w nawiązywaniu kontaktów,  
▪ poprawne posługiwanie się językiem polskim (angielski mile widziany), 
▪ wysoki poziom kultury osobistej,  
▪ mile widziana znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny zarządzania lub informatyki, ale niewymagane. 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@suncode.pl lub Suncode, ul.Kraszewskiego 30, 60-519 Poznań.  
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


