Nabídka stáže pro studenty na pozici Account Managera
V rámci expanze naší společnosti na zahraniční trh hledáme schopné studenty se znalostí
mezinárodního trhu a oboru IT, který nám pomůže s akvizicí nových klientů.
Aktuálně se chceme zaměřit na trhu ve Švýcarsku, Rakousku a Skandinávii.
Do našeho týmu potřebujeme pro-aktivního člověka, který dle daných specifikací připraví
provotní analýzu trhu, specifikuje možné příležitosti a seznam potencionálních klientů.
AIKIT je softwarové studio, které se zabývá vývojem komplexního softwarového řešení na míru.
Našim klientům z řad korporátu, tak startupů dále poskytujeme služby našich IT konzultantů v
oblastech vývoje, testingu, analýzy na základě jejich požadavků. AIKIT je ryze česká
společnost, která vznikla v roce 2017 a kromě lokálního trhu působíme také v Praze v USA. V
současné situaci jsme však schopni pokrýt jakékoli služby remote.
Mezi naše klienty patří Škoda Auto, Deloitte, Deutche Borse, Virtuplex.
Požadavky:
- skvělé komunikační schopnosti a reprezentativní vystupování
- angličtina na komunikativní úrovni
- drive a proaktivní přístup
- znalost IT oboru
- schopnost pracovat samostatně s vzdálenou podporou našeho sales týmu
- efektivní time management
- zodpovědný přístup a tah na branku
Nabízíme:
- spolupráce formou ICO, dohoda
- odměna
- možnost flexibilní pracovní doby, HO
- business mentoring a koučink

Pokud je obchodní kariéra Vaše budoucnost, ozvěte se na:
lucier@aikitdigital.com
www.aikitdigital.com
https://www.linkedin.com/in/ruzickovalucie/

Cílíme na studenty, erasmus style, 2-4. Ročník, business zaměření,

Offer of internship for students as Account Manager
As part of our company´s expansion into the foreign market, we are looking
for capable students with knowledge of the international market and IT field
to help us with the acquisition of new clients. At the moment we want to
focus on the market in Switzerland, Austria and Scandinavia. For our team,
we need a proactive person who prepares a primary market analysis
according to the given specifications, specifies possible opportunities and a
list of potential clients.
AIKIT is a software studio that develops a comprehensive software solution
tailored to your needs. We also provide our clients from corporations and
start-ups with the services of our IT consultants in the areas of
development, testing, analysis based on their requirements. AIKIT is a
purely Czech company that was established in 2017 and in addition to the
local market we also operate in Prague and in the USA. However, in the current situation, we
are able to cover any remote services. Our clients
include Škoda Auto, Deloitte, Deutche Borse, Virtuplex.
Requirements:
-excellent communication skills and representative performance
-English at communicative level
-drive and proactive approach
-knowledge of IT
-ability to work independently with remote support of our sales team
-effective time management
-responsible approach and pull-on goal
Offer:
-cooperation in the form of an ICO, agreement
-bonuses
-flexible working hours, Home office
-business mentoring and coaching
If a business career is your future, please contact:
lucier@aikitdigital.com
www.aikitdigital.com
https://www.linkedin.com/in/ruzickovalucie/

We are targeting students, erasmus style, 2-4. Year, business focus.

