Робота для студентів в компанії zinit solutions
TreoLabs є міжнародною швидко зростаючою компанією з офісами в Регензбурзі
(Німеччина), Києві, Львові та Житомирі (Україна). Наші клієнти із Західної Європи
орієнтовані на ефективні високоякісні рішення для свого бізнесу та довготривалу
співпрацю.
Ми спеціалізуємося на розробці та запровадженні веб-базованих PIM, СRM та
інших бізнес-додатків на основі власних програмних продуктів, а також
на розробці та підтримці інтернет-магазинів та інших рішень в сфері
електронної комерції.
В компанії ціниться гумор, дружня атмосфера, ефективна командна робота.
Також приділяємо значну увагу професійному розвитку кожного працівника та
якості нашої роботи з метою подальшого розвитку компанії та досягнення наших
амбіційних цілей. Наші працівники охоче діляться своїми знаннями та досвідом з
іншими. Ми дуже цінуємо вмотивованість на здатність до самонавчання,
саморозвитку та роботи над собою.
Більш детальну інформацію
: https://treolabs.com.
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Для успішної реалізації наших проектів ми шукаємо розумних та талановитих
колег, здатних з часом продемонструвати високий рівень професіоналізму. Якщо
ти відкритий до нового та шукаєш можливостей для професійного й особистісного
розвитку в компанії міжнародного рівня, ми запрошуємо тебе на
позицію ІТ Project Manager (deutsch)

Обов'язки:






Обговорення завдань з німецькомовними клієнтами по електронній пошті та
телефону
Консультування клієнтів, в тому числі і нім. мовою
Обговорення завдань з розробниками
Бюджетування та виставлення рахунків
Координація роботи команди в процесі планування та реалізації проекту

Вимоги:












Вільне володіння німецькою мовою (С1)
Вища освіта
Досвід роботи не є обов'язковим
Бажання навчатись і розвиватись
Готовність до самонавчання
Уміння працювати над собою
Уміння організовувати себе і інших
Здатність приймати рішення та відповідальність
Вміння оперативно працювати з великим об'ємом інформації
Контроль виконання завдань
Гарні комунікаційні навички

Бажано:




Розуміння основ проектного планування та проект-менеджменту
Червоний диплом
Без шкідливих звичок

Ми пропонуємо:









Достойну зарплату по результатам співбесіди з прив'язкою до євро
Чудові перспективи і можливості для розвитку
Зручні та сучасні офіси з хорошими транспортними розв'язками та
інфраструктурою
Робочий час з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 з певною гнучкістю
Оплачувані лікарняні та відпустка (21 робочий день)
Тренінги
Безкоштовна кава, чай, печиво, фрукти
Незабутні корпоративні заходи

Запрошуємо на роботу менеджера з пошуку клієнтів.
Розглядаємо студентів на вільний графік, неповний робочий день.

Обов’язки:





Генерація лідів (тобто пошук контактів потенційних клієнтів — email, номер
телефону);
Збір та аналіз інформації про потенційних клієнтів (інтернеті та соціальних
мережах;)
Ведення баз контактів клієнтів ;
Вітається ініціативність в розробці стратегії по пошуку нових клієнтів.

Вимоги:




Розглядаємо студентів всіх курсів;
Інтерес до ІТ сфери;
Амбітність в досягненні цілей;





Бажання вчитися і розвиватись;
Гарне логічне мислення;
Володіння німецькою мовою буде плюсом, але не обов’язково.

Ми пропонуємо:





Роботу в молодій компанії, що динамічно розвивається;
Мега позитивний колектив з веселими кава-перервами і вкусняшкам;
Перспективу розвитку в ІТ сфері;
Комфортне робоче місце.

Резюме надсилати за адресою:
t.savarina@zinitsolutions.com
Tetyana Savarina HR manager
Тел.: +3 8 (096) 209 54 64

