ikubINFO Shpk është kompania më e madhe për enterprise software engineering në Shqipëri.
Me një staf prej mbi 90 zhvilluesish, gjithnjë në rritje, me njohuri dhe eksperiencë të gjerë në
fusha të ndryshme, ikubINFO po zgjeron aktivitetin e saj me projekte ambicioze si brenda dhe
jashtë vendit.
Aktualisht, ikubINFO është në kërkim të kandidatëve të motivuar dhe me eksperiencë të cilët
dëshirojnë t’i bashkohen grupit të tij të profesionisteve në pozicionin:

Menaxher I Zhvillimit të Biznesit
(Business Development Manager)
Detyrat dhe përgjegjësitë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Të njohë shumë mirë klientët (Nevojat e biznesit, Problemet funksionale, Sistemet e IT).
Të dijë të ndërtojë dhe mirëmbajë relacionet me personat e kontaktit të klientit.
Të ketë njohje shumë të mirë të konkurrencës.
Të ketë njohje shumë të mirë të zërave buxhetore dhe aftësive paguese të klientit.
Përgatitja e taktikave të konkurimit.
Mban Komunikim të vazhdueshëm me Menaxherët e Projekteve
Ndjekje rigoroze e proçesit të ofertimit nga shpallja deri në kontraktim.
Pregatitja e taktikave të ankimit në.rastet e përgjigjeve negative pas marrjes pjesë në
tender.
a) Njohja e thelluar e arsyeve të moskualifikimit
b) Njohja e thelluar e propozimeve të konkurrentëve
c) Pregatitja e përgjigjes ankimuese – çështjet që duhen adresuar për mbrojtje
d) Kontakti me klientin për ndërgjegjësimin në lidhje me situatën

Edukimi dhe Eksperienca:
1. Diplome universitare (Preferohet Marketing ose Menaxhim)
2. Minimumi 2 vite eksperiencë pune në pozicione dhe në industry të ngjashme.
3. Njohuri shume të mira të gjuheve Anglisht dhe Italisht.
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Aftesi të tjera:
Aftësi shumë të mira komunikimi.
Aftesi shumë të mira në shitje dhe negocim.
Kandidatët e kualifikuar duhet të nisin një letër interesi, CV e përditësuar dhe kopje të
dokumentave mbështetëse duke përfshirë dhe letrat e referencës në adresën e
e- hr@ikubinfo.al me subjektin Marketing Operation Manager
“Informacioni personal që do të vendosni në aplikimin tuaj do të mbrohet dhe përdoret vetëm
për qëllime rekrutimi bazuar në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale Ligji
Nr.9887, datë 10.03.2008
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