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POZÍCIA: Junior Business Developer 
Hľadáme posilu do Sales tímu v našej spoločnosti, ktorá je najvýznamnejším partnerom popredného 

hráča v oblasti business intelligence – Qlik. Človeka, ktorý bude schopný byť partnerom pre našich 

klientov, získať si ich dôveru vďaka svojej odbornosti a osobnosti, viesť rokovania a úspešne uzatvárať 

obchodné prípady.   

 

Popis pracovnej pozície:  

• Aktívne vyhľadávanie obchodných príležitostí prostredníctvom všetkých dostupných nástrojov  

• Starostlivosť o portfólio pridelených klientov a vytváranie partnerských obchodných vzťahov  

• Identifikácia cieľov a potrieb klientov, definovanie riešenia s pridanou hodnotou pre klienta   

• Uzatváranie obchodnej dohody s klientom  

• Udržiavanie CRM databázy 

 

Kľúčové osobnostné predpoklady pre dosiahnutie excelentných výsledkov:  

• Záujem o prácu s modernými progresívnymi softwarovými technológiami   

• Schopnosť rýchlo sa učiť  

• Výborné komunikačné zručnosti  

• Zameranie na výkon a cieľ   

• Schopnosť rýchlo reagovať a premeniť príležitosť na výsledok  

• Zameranie na potreby zákazníka  

• Záujem a nadšenie z nového  

• Zodpovedný, spoľahlivý a proaktívny prístup pri riešení úloh, problémov a požiadaviek  

 

Odborné požiadavky:   

• Skúsenosti v komunikácii so zákazníkom, v oblasti predaja alebo customer support (v IT oblasti 

výhodou) 

• Skúsenosť s  nástrojmi, kontrolingom / reportingom sú výhodou   

• Anglický jazyk – pokročilý – slovom aj písmom   

• Zvládnutie MS Office nástrojov  

• Bakalárske vzdelanie ekonomického, manažérskeho alebo technického smeru    

• Vodičsky preukaz skupiny B a prax v šoférovaní 

 

Ponúkame:  

 

• Potenciál rýchlych výsledkov  

• Qlik - jedinečný business intelligence produkt so silným wow-efektom, ktorý je popredným 

hráčom v moderných business intelligence technológiách na svetovom trhu   

• Neustály prísun potenciálnych klientov vďaka aktívnemu marketingu  

• Školenie v spracovanej a v praxi overenej obchodnej metodike merateľne vedúcej k výsledkom 
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• Predaj inovatívnych manažérskych riešení, uplatňovanie najmodernejších svetových metodík, 

postupov   

• Inšpiratívne a partnerské prostredie 

• Inovatívne prostredie   

• Mladý a nadšený tím kolegov, ktorý Vás ťahá vpred  

• Prístup k najmodernejším poznatkom a trendom v oblasti business intelligence, visual 

analytics, procesného riadenia, riadenia výkonnosti, strategického riadenia, riadenia nákladov  

• Rozvoj a vzdelávanie v spolupráci s medzinárodným partnerom QlikTech 

• Partnerský a férový prístup  

• Zaujímavý systém odmien, ktorý reflektuje predajné výsledky  

• Prácu v dynamickej a modernej firme 

 

Miesto práce: 

• Bratislava; možné cestovanie za klientmi v rámci SR 

 

Pracovný pomer:  

• Plný úväzok alebo čiastočný úväzok (v prípade študentov) 

 

V prípade, ak nám v súvislosti s touto pracovnou príležitosťou zasielate e-mailom Váš životopis, prosím, 

pripojte k nemu nasledovnú formuláciu (v závere životopisu alebo motivačného listu):  

  

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Týmto dávam v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov spoločnosti EMARK 

s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné s tým, že môžu byť spracované za účelom výberu uchádzačov, 

vytvárania databázy uchádzačov a ďalšej spolupráce s uchádzačom. Súhlas je daný na dobu 

nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

O EMARKu 

EMARK je kompetenčné, implementačné a vzdelávacie centrum pre Qlik Sense, QlikView a všetky relevantné 

súvisiace nástroje a nadstavby pre reporting, planning, web analytics, geoanalýzy, advanced analytics / machine 

learning, big data,.. Sme najskúsenejší autorizovaný Qlik partner na Slovensku a v Česku, aktívny tiež v iných 

krajinách Európy a v Austrálii. Venujeme sa výhradne riešeniam visual analytics na platforme Qlik, čo nám dovoľuje 

do hĺbky rozvíjať expertízu v technológii, ktorá je celosvetovo hodnotená ako jeden z top lídrov na trhu v oblasti 

business intelligence.  

 


