Presales Consultant
O SafeDX
• Jsme SafeDX, společný podnik globálně působící společnosti Foxconn a mezinárodní investiční
skupiny KKCG. Poskytujeme služby datových center špičkové úrovně.
• Využíváme výhradně infrastrukturu vlastních moderních datových center umístěných v České
republice. V září 2016 jsme otevřeli vlastní datové centrum v Praze, které splňuje přísné požadavky
prestižní certifikace Tier III.
• V současné chvíli je firma ve startovací fázi a nabízí možnost být u zrodu mezinárodní firmy a
společně s ní kariérně dále vyrůst.
• www.safedx.cz

Klíčové odpovědnosti
• Technická podpora obchodního týmu při jednáních se zákazníky – sběr business požadavků, analýza
a audit stávající architektury klienta a následné převedení do návrhu ICT architektury
• Spolupráce na přípravě cenových nabídek a produktových materiálů a jejich následné prezentace u
klienta
• Analýza, porozumění požadavkům zákazníka, komunikace se zúčastněnými stranami, skladba
rozpočtu a finalizace celkové nabídky
• Spolupráce na tvorbě produktové strategie společnosti, podílení se na definici nových služeb a
uvádění těchto služeb na trh
• Monitoring trendů na trhu IT technologií a na jejich základě identifikace nových obchodních
příležitostí

Požadavky
• Min. 3 roky praxe na obdobné pozici
• Pokročilá znalost anglického jazyka, další jazyky výhodou
• Výborný přehled v IT technologiích
• Schopnost prezentovat a komunikovat v různých úrovních organizace včetně vrcholového
managementu
• Schopnost formulovat parametry služeb a jejich vymezení vůči konkurenci
• Zkušenosti při návrhu klientsky orientovaných řešení
• Profesionální vystupování, výborné komunikační a prezentační dovednosti, schopnost asertivního
jednání

Výhodou
• VŠ vzdělání, oblast informatiky nebo příbuzný obor
• Umění komunikace ve světě businessu a zároveň ve světě IT
• Proaktivní přístup ke svěřené agendě a zodpovědnost za své výsledky, nejen za dílčí úkoly

Pokud Vás tato nabídka zaujala a splňujete požadovaný profil, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat a
nezapomeňte přiložit životopis a několik hlavních důvodů, čím Vás tato role oslovila a co byste naopak Vy ze svých
zkušeností, znalostí i dovedností mohli společnosti SafeDX nabídnout.
E: kariera@safedx.cz | M: +420 778 497 649

