Chmura Krajowa to dostawca rozwiązań chmurowych. Działamy w modelu multicloud oferując
zarówno usługi świadczone z autorskiej Platformy Chmury Krajowej, jak i chmur publicznych Google
i Microsoft. Naszym wyróżnikiem na rynku są usługi dodane. Nasz zespół certyﬁkowanych inżynierów
i architektów chmurowych pomaga klientom w doborze technologii, migracji istniejących aplikacji,
budowie, rozwoju i utrzymaniu natywnych rozwiązań w chmurach publicznych oraz monitorowaniu
i zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska IT. Dodatkowo wspieramy klientów w procesie budowy
kompetencji niezbędnych, by w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji ich strategii
biznesowych. Chmura Krajowa łączy najnowsze technologie i ludzi, którzy potraﬁą je wykorzystać.
Dzięki temu skutecznie pomagamy przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach
transformacji cyfrowej.
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Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie

Aplikuj

poziom stanowiska:
Junior
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O projekcie:
Pracując z nami będziesz planować, prowadzić i brać udział w realizacji bardzo ciekawych i nowatorskich
projektów z obszaru cloud computing. Projekty, które realizujemy, opierają się głównie na komponentach
Google Cloud, Azure oraz naszej chmurze prywatnej.
Twój zakres obowiązków:
pozyskiwanie nowych klientów z sektora SMB,
negocjowanie umów i warunków współpracy,
współpraca z działami sprzedaży, technologicznymi i marketingiem w celu przygotowania ofert
i wydarzeń dla klientów oraz partnerów,
organizowanie warsztatów i śniadań biznesowych dla klientów,
uczestniczenie w konferencjach biznesowych, konferencjach start upowych w Polsce i za granicą,
prowadzenie kalendarza podejmowanych działań i inicjatyw,
przygotowanie raportów z działań.

Nasze wymagania:
przede wszystkim motywacja, wysoki poziom energii, otwartość na nowe wyzwania i chęć rozwoju,
doświadczenie w pracy z produktami chmurowymi lub zainteresowanie tematyką chmurową,
posiadanie umiejętności diagnozy potrzeb Klienta oraz budowania relacji handlowych,
znajomość technik sprzedaży oraz chęć dalszego podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych,
umiejętność tworzenia i przeprowadzania prezentacji biznesowych,
wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne - łatwość w budowaniu relacji i współpracy z innymi ludźmi,
zorientowanie na rezultaty, inicjatywa własna,
swobodne posługiwanie się językiem angielskim,
mile widziane doświadczenie konsultingowe,
mile widziane doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Na co możesz liczyć:
na pozbawioną nudy pracę w ﬁrmie z najszybciej rozwijającego się segmentu rynku ICT,
naszych pracowników obejmujemy opieką medyczną oraz dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym,
pokrywamy koszty karty Multisport,
organizujemy i współﬁnansujemy naukę języka angielskiego,
pracujemy w elastycznych godzinach, w zwinnym środowisku pracy z wykorzystaniem czołowych aplikacji
zwiększających jej efektywność takich jak: Google Workspace, Slack, GitHub, Jira,
oferujemy pracę na wysokiej jakości sprzęcie (MacBook Pro, iPhone),
kiedy chcesz skorzystać z biura, masz do dyspozycji pyszną kawę od baristy, zdrowe przekąski, owoce
oraz strefę relaksu
od pierwszego dnia pracy uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych i platform edukacyjnych
w obszarze rozwiązań Google oraz Microsoft - liczą się Twoje chęci,
staramy się być z pracownikami w ważnych momentach nie tylko życia zawodowego - wspólnie
celebrujemy ważne wydarzenia w życiu prywatnym,
tworzymy kulturę otwartej komunikacji i wymiany wzajemnych doświadczeń,
cenimy Twoją inicjatywę i wspieramy autonomię w podejmowaniu decyzji,
w pierwszych dniach przywitamy Cię na onboardingu, w trakcie którego w luźnej atmosferze poznasz
zespół, ﬁrmę i swoje obowiązki - nie zapominamy o powitalnym prezencie, oraz przypisaniu Ci “cloud
buddy”, aby jeszcze bardziej wesprzeć proces Twojej aklimatyzacji.

Krok wyżej,
krok dalej

