Dla znanej i rozpoznawalnej firmy działającej w środowisku międzynarodowym dostarczającej światowe produkty w
branży IT poszukujemy osoby na stanowisko:

HEAD OF BUSINESS - IT

miejsce pracy: Trójmiasto, nr ref.: HOB/11/08
Obowiązki na stanowisku pracy:
• budowanie strategii rozwoju nowych produktów IT dedykowanych dla sektora B2B lub B2C w oparciu o analizę
aktualnego port folio firmy i potrzeb rynku (Polska i skala globalna)
• rozwijanie i wprowadzanie nowych produktów
• poszukiwanie nowych dróg rozwoju organizacji
• przygotowanie planu projektu opracowania i komercjalizacji nowych produktów
• ustalenie i egzekucja właściwych wskaźników efektywności
• dobór partnerów biznesowych
• budowanie dedykowanego zespołu dla wdrożenia projektu
• zarządzanie operacyjne w tym elastyczne odpowiadanie na potrzeby rynku, ludzi, właściwa priorytetyzacja
zadań w zmieniających się warunkach dla zapewnienia osiągnięcia założonych wskaźników biznesowych (w
tym ROI)
• dbałość o dobre imię korporacji w branży
Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w rozwoju struktur i produktów IT (mile widziane doświadczenia w start up-ach)
• umiejętności prowadzenia projektów (organizacja pracy, zasobów i zarządzanie budżetem)
• doświadczenia przy wdrożeniu kompleksowych, innowacyjnych produktów, start up'ów z obszaru IT na
poziomie międzynarodowym
• doświadczenia tworzenia analiz biznesowych
• zdolności krytycznego myślenia oraz jednocześnie kreatywność, umiejętność negocjowania, inspirowania
• mile widziana znajomość świata start up lub doświadczenie w realizacji projektów start up rozwiązań IT
• potwierdzonych sukcesami zdolności menedżerskich i liderskich
• determinacji realizacji zadań, świadomość i etyka biznesowa
• biegłej znajomości języka angielskiego
Oferujemy:
• ogromny wpływ na dalszy rozwój rozpoznawalnej na rynku organizacji, udział w jej ekspansji na kolejne rynki
• wysoką decyzyjność
• możliwości rozwoju w strukturach organizacji w środowisku międzynarodowym
• atrakcyjny pakiet benefitów dopasowany do indywidualnych potrzeb
• pracę w międzynarodowym środowisku
• udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze technologie
• możliwości stałego
Wszystkie
rozwoju
zainteresowane
osobistego i zdobywanie
osoby prosimy
praktycznego
o przesłaniedoświadczenia
aplikacji na adres
w obszarze
e-mail: nowoczesnych
technologii
hr@biurodoradcze.pl:
• współpracę z najlepszymi w branży IT w środowisku międzynarodowym
• atrakcyjny pakiet relokacyjny
lub listownie, na adres:
• indywidualny budżet szkoleniowy
BIURO DORADCZE
skrytka pocztowa nr 13
60-977 Poznań 49
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

