
W związku z rozwojem firmy i rozbudową działu handlowego, poszukujemy 

Kierownika ds. Kluczowych Klientów. 
     Miejsce pracy: Warszawa - Okęcie 

 umowa o pracę 
 pełny etat 
 praca od zaraz 

 

Zakres obowiązków:   

 Zarządzanie relacjami z klientami biznesowymi oraz pozyskiwanie, opracowywanie i obsługa 
bieżącej sprzedaży sprzętu i systemów dla operatorów telewizji kablowych, nadawców 
telewizyjnych i radiowych, hoteli, szpitali, pensjonatów, fabryk sprzętu elektronicznego, 
centrów handlowych, biurowców i osiedli mieszkaniowych 

 Budowanie strategii współpracy i warunków handlowych dla poszczególnych klientów, w tym 
również negocjacje warunków cenowych 

 Organizowanie i prowadzenie spotkań oraz prezentacje handlowe  
 Przygotowywanie powykonawczych zestawień sprzedaży projektów usługowych i 

wyznaczonych planów sprzedażowych 
 Prowadzenie obiegu dokumentów poszczególnych projektów usługowych  
 Kontrolowanie procesów zachodzących miedzy klientami a firmą  
 Wspieranie pracy specjalistów realizujących projekty usługowe   
 Utrzymywanie z dotychczasowymi oraz nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami 

urządzeń i materiałów, głównie z Europy i USA  
 Kreowanie i promowanie wizerunku firmy 

 

Nasze wymagania  
 Odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy 
 Umiejętność rozmowy z klientami i ich kulturalnej obsługi oraz utrzymywania dobrych relacji  
 Znajomość obsługi sprzedaży usług i towarów  
 Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe 
 Prawo jazdy kategorii B  
 Doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta  
 Kultura osobista oraz zdolności interpersonalne 
 Znajomość języka angielskiego oraz pakietu MS Office 
 Pozytywne nastawienie do pracy 

Mile widziane: 

 Znajomość systemów telewizji kablowej i satelitarnej  
 Znajomość obsługi programu Comarch oraz ITCube (CRM) 

 

Oferujemy  
 Atrakcyjne zarobki z możliwością realnego wpływu na swoje wynagrodzenie 
 Umowę o pracę lub Umowę B2B 
 Możliwość długoletniej pracy w nieustannie rozwijającej się firmie będącej liderem w Polsce 

w branży profesjonalnych systemów teletechnicznych oraz telewizji satelitarnej i naziemnej  
 Ciekawe i ambitne projekty wykorzystujące najnowsze rozwiązania wśród nadawców 

telewizyjnych i radiowych oraz operatorów telekomunikacyjnych 
 Możliwość szkoleń, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego 
 Systematyczny kontakt z językami obcymi 



 Szkolenia techniczne i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach branżowych 
 Współpracę z doświadczonym zespołem realizacji oraz specjalistami technicznymi 
 Pracę w dobrym i zgranym zespole  
 Ubezpieczenie dodatkowe, elastyczny czas pracy, dofinansowanie do benefitów 

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres rekrutacja@diomar.pl.  
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Informacje o Diomar Sp. z o. o. 

Diomar posiada ponad 30-letnie doswiadczenie w branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej.  

Jako wiodący dostawca i wykonawca w Polsce, oferujemy dla telewizji kablowych, stacji 
telewizyjnych i radiowych, telekomunikacji, hoteli, szpitali, pensjonatów, fabryk sprzętu 
elektronicznego, centrów handlowych, biurowców oraz budynków mieszkalnych jedno i 
wielorodzinnych: 

 cyfrowe stacje czołowe, IPTV, DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, transkodery, węzły światłowodowe, 

 satelitarne systemy nadawcze, wraz z pasmem, dla stacji telewizyjnych, radiowych i 

telekomunikacji, 

 profesjonalne pola antenowe, 

 instalacje odgromowe oraz ochrony przed przepięciami systemów antenowych telewizji 

satelitarnej i naziemnej, 

 nowoczesne instalacje TV i SAT, CCTV i Wi-Fi, 

 Antenowe Instalacje Zbiorowe AIZ wraz z innowacyjnymi Punktami Styku RACK-SAT, 

 systemy multiswitchowe oraz instalacje telekomunikacyjne zgodne z Rozporządzeniem 

Budynkowym 

 

        Dla zapewnienia naszym Klientom nowoczesnych i elastycznych rozwiązań oferujemy 

kompleksową i profesjonalną obsługę  w zakresie: 

 Projektu technicznego wraz z doradztwem i pomocą w konfiguracji 

 Dostawy odpowiedniego sprzętu renomowanych producentów z całego świata 

 Kompleksowej realizacji technicznej wraz z uruchomieniem, testami, pomiarami i 
wykonaniem powykonawczej dokumentacji  

 Profesjonalnego wsparcia technicznego i obsługi w okresie gwarancji oraz serwisu 
pogwarancyjnego ze skróconym czasem reakcji  

 

Zaufali nam między innymi: Cyfrowy Polsat; CANAL+, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, TVN, Discovery, UPC, Vectra, INEA, 

Nielsen, Orange, Emitel, Samsung, TV Puls, ZDF, ASTRA, Eutelsat, BKTE, Ghelamco, IMPEL, Polskie Radio S.A., Radio Wrocław, 

Radio Opole, Radio Jasna Góra, Radio ZET, Radio ESKA, RDC, Radio Kielce, WAWA, Tok FM, Radio Wolna Europa, TELE 5, Loral 

SkyNET, Superstacja, Super FM, ZDF, Budimex, Ghalamco, NCS - Stadion Narodowy, Atende, TiVo/Cubiware, obiekty 

użyteczności publicznej i biurowe oraz hotelowe i ośrodki sportowe. Współpracujemy z projektantami instalacji 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz deweloperami. Zapraszamy do obejrzenia Fotoreferencji. 
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