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GOTOWI NA WYZWANIE?

Wyślijcie do nas CV i napiszcie dlaczego chcecie dołączyć

do zespołu czarodziejów sieciowych .
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CZARODZIEJE SIECIOWI W 
NETFORMERS
Netformers to firma zrodzona z pasji do nowoczesnych

technologii , komunikacji sieciowej i bezpieczeństwa systemów IT.

Dzięki bardzo szerokiemu wachlarzowi oferowanych rozwiązań

jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby najbardziej

wymagających klientów , co pozwala nam na nieograniczoną

kreatywność handlową. Każdy projekt w NetFormers to

niepowtarzalne wyzwanie technologiczne dające praktycznie

nieskończone możliwości rozwoju. 

 

Działamy na rynku od 2010 roku , więc nie jesteśmy już startupem

ale daleko nam do korporacyjnego ładu świata. W NetFormers

projekty są kreowane przez inżynierów (Czarodziejów Sieciowych)

oraz handlowców (Adeptów i Mistrzów Sztuki Handlowej). To ich

pasja , determinacja i chęć zbudowania czegoś niesamowitego są

motorem wszelkich działań , źródłem inspiracji dla klientów i

finalnych projektów zakończonych sukcesem. Nic nie daje takiej

satysfakcji jak zbudowanie czegoś własnymi siłami , stworzenie

czegoś , co będzie potrzebne i używane przez innych. Nie każda

praca daje poczucie radości z tworzonej wartości , a tak właśnie

czujemy się My. . . w NetFormers. 



KOGO SZUKAMY:

CZARODZIEJ SPRZEDAŻY , zwany potocznie handlowcem lub

account managerem, to osoba posiadająca wysokie współczynniki

takich cech postaci jak : charyzma , inteligencja , mądrość i

determinacja. z kolei elokwencja , umiejętność łatwego

nawiązywania kontaktów oraz wprawiania rozmówcy w stan

zachwytu pozwalają Adeptowi podzielić się wiedzą tajemną z

zakresu działania sieci komputerowych i wzbudzić uczucie

pożądania najnowszych rozwiązań technologicznych. 

 

Dla większości osób , komputer - czyli portal do legendarnego

świata zwanego Internetem, gdzie dzieją się rzeczy magiczne (np.

Youtube) - to czarna magia. To , czego można tam dokonać zależy

w dużej mierze od Czarodzieja Sieciowego oraz Adepta Sztuki

Handlowej , którzy są w stanie wspólnie kreować ten świat i

wprowadzać go do biznesowej rzeczywistości . Komputery nie

łączą się same bezprzewodowo z magicznymi portalami ,

konferencje wideo nie są efektem czaru teleportacji , a firewalle to

nie smoki strzegące zamków. To wiedzą jednak tylko prawdziwi

członkowie Gildii Czarodziejów Sieciowych i takich właśnie

szukamy. 



WYMAGANIA:

Fajne biuro z możliwością pracy na świeżym powietrzu przy

sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Ciekawe projekty (kreatywni ludzie wymyślają dla siebie

inspirujące projekty). 

Nieograniczone możliwości rozwoju (każdy projekt to

niepowtarzalne wyzwanie techniczne , więc nie da się nudzić). 

Wsparcie Mistrzów Czarnej Magii (3 ekspertów sieciowych w

Zarządzie). 

Wsparcie Czarodziejów Sieciowych (3 etatowych inżynierów

oraz kilkunastu kontraktowych) 

Dla młodych Adeptów – szkolenia w zewnętrznych szkołach

magii sieciowej . 

Elastyczne formy zatrudnienia (etat/B2B). 

Elastyczne formy wynagrodzenia. 

OFERUJEMY:

Wysokie współczynniki takich cech jak charyzma , inteligencja ,

mądrość i determinacja. 

Łatwość nawiązywania kontaktów i chęć do pracy z ludźmi . 

Pasja do nowych technologii i pragnienie poznawania nowych

rozwiązań. 

Minimum roczne doświadczenie w pracy handlowej z

technologiami sieciowymi . 

Dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami

komputerowymi . 

Mile widziane doświadczenie w sprzedaży rozwiązań

producentów takich jak : Cisco , Juniper , Fortinet , Brocade ,

Aerohive. 

Samodzielność i odpowiedzialność. 

Dobra znajomość języka angielskiego. 

Prawo teleportacji kategorii B. 



DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!

Napisz dlaczego chcesz dołączyć do grona

czarodziejów sieciowych i prześlij swoje CV na adres:

praca@netformers.pl 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli : 

"Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

(m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych przez : NETFORMERS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w

Warszawie (03-902), ul . Czeska 24/2 , w celu prowadzenia procesu

rekrutacyjnego. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie

przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby

przyszłych rekrutacji .” 

Administratorem Państwa danych osobowych jest NETFORMERS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Przetwarzamy

Państwa dane osobowe w celu prowadzenia procesu

rekrutacyjnego. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody ,

prawo wniesienia sprzeciwu , prawo dostępu do danych , prawo

żądania ich sprostowania , ich usunięcia , lub ograniczenia ich

przetwarzania , prawo przenoszenia danych. Szczegółowe

informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

dostępne są w polityce prywatności dostępnej na stronie

https ://netformers.pl/polityka-prywatnosci/#14 

https://netformers.pl/polityka-prywatnosci/#14

