Sales & Product Manager
Chcete se podílet na expanzi a rozvoji mezinárodního jedinečného produktu, který využívá drony a umělou
inteligenci k pokročilým analýzám nejen v oblasti dopravy? Jste zkušený obchodník se skvělými vyjednávacími
schopnostmi a strategickým myšlením? Jste kreativní a inovativní? Máte dobré organizační a prezentační
dovednosti a výborně ovládáte angličtinu? Pak jste tím pravým člověkem, kterého hledáme do našeho RCE
týmu!

Kdo jsme?
Jsme brněnská firma zaměřená na vývoj špičkových technologií v oblasti mobilní robotiky, počítačového
vidění a vestavěných systémů. Naše řešení jsou využívaná v segmentu monitorování dopravy (pokročilé
dopravní analýzy „Data From Sky“ – www.datafromsky.com), v oblasti chytrého parkování (online detekce
obsazenosti parkovacích míst „Parking Detection“ – www.parkingdetection.com) a v neposlední řadě v armádě
či u hasičských a policejních složek. Díky rychlému rozvoji a stabilnímu růstu hledáme vhodného týmového
hráče, který nám pomůže s obchodem, propagací a strategií vstupu na nové trhy.

Co je náplní práce?
-

Prodej a propagace unikátního SW řešení a služeb
Řízení produktového portfolia, cenotvorba a sjednávání podmínek s obchodními partnery
Podílení se na tvorbě PR a marketingových materiálů
Monitorování trhu, vyhledávání příležitostí a otevírání nových prodejních možností
Spoluvytváření obchodní strategie a postupů pro jednotlivé zahraniční trhy
Komunikace s novými i stálými zákazníky, partnery, vědeckými institucemi
Vyhodnocování prodejních aktivit

Co očekáváme?
-

Zkušenost s mezinárodním obchodem a praxe v prodeji (alespoň 2 roky)
Orientace v B2B marketingu
Znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni B2 (excelentní ústní i písemný projev), další jazyky výhodou
Analytické schopnosti
Klientsky orientovaný postoj
Samostatnost, systematický přístup, logické myšlení

Co nabízíme?
-

Podílení se na vývoji a růstu globálního produktu spadajícího do konceptu Smart Cities
Mladý a profesionální kolektiv
Moderní zázemí dynamicky se rozvíjející společnosti
Flexibilní pracovní doba, možnost práce z domu
Prostor pro kreativitu, nové nápady a řešení
Příležitost pro rozvoj, možnost profesního růstu

Zaujala Vás nabídka, splňujete uvedené požadavky a máte zájem stát se součástí RCE? Zašlete nám svůj
životopis na info@rcesystems.cz a přijďte nás poznat osobně!

