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Business Development Specialist
Krakowski Park Technologiczny szuka osoby, która dołączy do zespołu
zajmującego się rozwojem startupów i wspomoże go w poszukiwaniu najbardziej
obiecujących firm chcących rozwijać się na rynkach europejskich, a także dużych i
średnich firm z Polski, poszukujących nowych możliwości kooperacji ze
startupami. Jako Business Development Specialist będziesz osobą odpowiedzialną
za reprezentowanie w całej Polsce tak Krakowskiego Parku Technologicznego, jak
i naszego partnera EIT Digital.

Doświadczenie:

we współpracy z polskimi średnimi i dużymi firmami (min. 2 lata doświadczenia),

w efektywnym pozyskiwaniu partnerów biznesowych (oferty, networking, scouting),

w samodzielnej w pracy,

we współpracy z partnerami zagranicznymi (wymagany poziom praktycznej
znajomości języka angielskiego: C1),

w skutecznej realizacji celów i wskaźników w projektach biznesowych,

w wystąpieniach publicznych.

 

Mile widziane:

praktyczna znajomość tematyki startupowej oraz biznesowej

zainteresowanie nowymi technologiami

zainteresowanie nowymi metodami rozwoju biznesu

 

Zakres obowiązków

pozyskiwanie do współpracy startupów, oraz średnich i dużych firm, ich analiza
oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu

udział w konferencjach, wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich w celu
pozyskiwania leadów

współpraca z międzynarodowymi organizacjami w realizacji zadań i wskaźników w
projektach biznesowych



praca ze startupami w zakresie rozwoju ich biznesu

wspieranie bieżącej działalności zespołu Inkubatora Technologicznego w Krakowie

samodzielne, aktywne i kreatywne podejście do realizowanych zadań

 

Proponujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

kwartalne premie – adekwatne do osiągnięć,

prywatną opiekę medyczną (Medicover),

dodatkowe ubezpieczenie,

kartę Multisport,

bezprecedensowo przyjazny zespół Inkubatora Technologicznego KPT jako turbo
wsparcie oraz źródło twórczego chaosu.

Przedłużona rekrutacja - zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kpt.krakow.pl do
24 czerwca 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park

Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres

12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60. Dane zbierane są dla

potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w

zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie

dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@kpt.krakow.pl
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