Poszukujemy ludzi z głową!
praca.aterima.hr

Jesteśmy łowcami talentów. Z uwagą słuchamy, dzięki temu precyzyjnie trafiamy w potrzeby
i oczekiwania Klienta i Kandydata. Szukamy profesjonalnie i z zaangażowaniem, by…
znaleźć najlepszych ludzi z głową!

Key Account Manager
Kraków, małopolskie

Inne

Zgłoś się do nas, jeśli:
posiadasz minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
masz doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji z partnerami biznesowymi oraz w koordynowaniu projektów na
terenie całego kraju
współpracowałeś/-aś z instytucjami pozarządowymi/stowarzyszeniami (mile widziane)
posiadasz wykształcenie wyższe
bardzo dobrze znasz język angielski
jesteś osobą odporną na stres, zaangażowaną, samodzielną i dynamiczną w działaniu
potrafisz zarządzać pracą podległych pracowników oraz zarządzać budżetami projektów
cechują Cię umiejętności sprzedażowe oraz bardzo dobra organizacja pracy
jesteś dyspozycyjny/-a do częstych delegacji
masz prawo jazdy kat. B
Do twoich obowiązków należeć będzie:
aktywne pozyskiwanie sponsorów/partnerów biznesowych w ramach planowanych przedsięwzięć na terenie całego kraju
budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi
koordynowanie działań administracyjno-prawnych na terenie całego kraju (podpisywanie umów, rozliczanie zrealizowanych
projektów, podpisywanie umów z wolontariuszami)
współtworzenie strategii pozyskiwania funduszy
reprezentowanie fundacji na eventach, spotkaniach biznesowych i branżowych
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz "biznesem"
wsparcie działań komunikacyjnych
współpraca z właścicielem, współpracownikami oraz wolontariuszami na terenie całego kraju
Wybranym kandydatom zaoferujemy:
współpracę w ramach B2B
wynagrodzenie podstawowe plus premia
niezbędne narzędzia do pracy

paulina.kalita@aterima.hr
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Aplikując na ogłoszenie Key Account Manager, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz
przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k., 30-644 Kraków, Puszkarska 7f,
zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są podmioty powiązane lub
współpracujące z administratorem danych. Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane osobowe są kompletne, zgodne
ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw, w tym praw osób trzecich.
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