
   
  

 

Oferujemy ciekawą pracę związaną z branŜą IT !!!  
 
 

Firma Integra Software  jest producentem oprogramowania, który oferuje rozwiązania dla branŜ 
technicznych głównie związanych z rynkiem motoryzacyjnym. Systemy są tworzone zarówno dla duŜych firm 
korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. dla  importerów części zamiennych, sieci 
warsztatowych, flot pojazdów, serwisów samochodowych, sklepów motoryzacyjnych, baz transportowych.  
 

Wśród klientów firmy Integra moŜna wymienić takie firmy jak: BOSCH; Autodistribution, 
Fota SA, Auto Partner SA; Motogama, Cer Motor, Poczta Polska; Porty lotnicze, Kama-
Kipor, Energia Pro, Inter-Team; Kamoka, Cer Motor, Tosa, Nas Servis oraz ASO Hyundai, 
Mitsubishi, Nissan, Citroen, Honda, Kawasaki, Renault, Seat, DAF, PUH Samko, itp. 

Obecnie na rynku krajowym i zagranicznym (Czechy, Słowacja, Ukraina) funkcjonuje 
ponad 70.000 licencji oprogramowania marki Integra. Historia pierwszych rozwiązań sięga 
1996 roku. Projektowanie oraz tworzenie aplikacji oparte jest na wieloletnim praktycznym 
doświadczeniu zarówno w branŜy informatycznej jak i w branŜach technicznych.  
 

Nowoczesne aplikacje z serii WEB System zapewniają szerokie moŜliwości 
związane z przesyłaniem danych przez Internet i pozwalają zaspokoić oczekiwania 
klientów związane z szybką i sprawną wymianą informacji. Potencjał firmy to równieŜ 
współpraca z zagranicznymi firmami tworzącymi rozwiązania dla branŜy motoryzacyjnej 
m.in.: TecDoc Informations System, Bosch, AuDaCon Aktien Geselschaft, Autodata, etc. 

 

Aktualnie oferowane oprogramowanie to systemy III Generacji, które tworzone są 
za pomocą nowoczesnych narzędzi gł. firmy Microsoft - wykorzystując technologie 
informatyczne takie jak .NET Framework, WebService, XML, bazy danych MS SQL 
Server. Dzięki temu tworzone rozwiązania są w pełni funkcjonalne, skalowalne oraz 
kompatybilne z innymi systemami zewnętrznymi, z którymi integrowane są rozwiązania 
Integra. Aktualnie korzystamy z nowego środowiska programistycznego Microsoft Visual 
Studio 2010. Firma dysponuje takŜe bogatym wyposaŜeniem w zakresie sprzętu 
testowego oraz środowiska serwerowego. 
 

Zdobyte nagrody i wyró Ŝnienia 
 

Produkt Roku 2008 w konkursie firmy Microsoft  
 

Integra Software zdobyła I miejsce w konkursie firmy Microsoft na Najlepszą 
Aplikację Roku 2008 w kategorii systemów typu WEB.  
 

 

I miejsce w konkursie "Plebiscyt Roku 2008/2009"  
 

Oprogramowanie Integra 7 jest laureatem konkursu „ Plebiscyt Roku 2008 ” na 
najlepsze rozwiązanie dla branŜy motoryzacyjnej w kategorii Publikacje i 
oprogramowanie warsztatowe, zorganizowanego przez miesięcznik 
motoryzacyjny autoEXPERT. 
 

Złote  medale na TTM 2009/ 2011 w Poznaniu 

Na Międzynarodowych Targach Techniki Motoryzacyjnej, firma otrzymała 
w 2009 roku Złoty Medal, a w roku 2011 dwa Złote Medale  
za oprogramowanie Integra 7.4 (wersja 2011) i AuDaConAIS II/2011. 
 

 

Tytuł „Innowacyjny produkt 2011"  w regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji 
i Rozwoju – 2011” oraz  wyróŜnienie w ogólnopolskiej edycji tego 
konkursu organizowanego przez  Fundację Innowacji i Rozwoju. 

  
 

Nagroda MOTOINVENT 2012  za oprogramowanie Integra 7 (edycja 2012) na 
Targach WyposaŜenia, Zaopatrzenia i Usług dla Warsztatów Samochodowych 
autoservice EXPO 2012. 
 

 

 

Zapraszamy do współpracy.  

Integra Software Sp. z o.o.  Koszalin ul Orla 4a tel. 94 348 8001 www.integra.com.pl   
 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



   
  

 
 

 
 
 

 

MenadŜer / Koordynator Działu Handlowego 
 

 

Zakres obowiązków: 

� koordynowanie prac związanych z działaniem i rozwojem działu handlowego 

� zarządzanie procesem sprzedaŜy, tworzeniu planów sprzedaŜowych, raportowanie 
wyników sprzedaŜy 

� wprowadzanie inicjatyw mających na celu wzrostu efektywności pracy działu 

� proponowanie działań marketingowych i nadzór nad ich realizacją 

� przygotowanie i zawieranie kontraktów - dot. korporacyjnych klientów  

� współpraca z działem technicznym dot. realizacji wdroŜeń oprogramowania 

� analiza konkurencji i trendów rozwoju w obszarze sprzedaŜy 

� organizacja spotkań handlowo-szkoleniowych z partnerami firmy 

� koordynacja i rozwój sieci dystrybucyjnej firmy Integra Software  

� rekrutacja pracowników. 

Wymagania: 

� minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku  

� znajomość nowoczesnych technik sprzedaŜy w środowisku B2B 

� doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych 

� umiejętność budowania i podtrzymywania długoterminowych relacji z klientami 

� doświadczenie w zarządzaniu zespołem  

� umiejętność analizowania finansowej sytuacji klientów/segmentów 

� znajomość branŜy informatycznej i rynku IT (dot. głównie oprogramowania)  

� zdolność do samodzielnej, wydajnej pracy, takŜe pod presją czasu 

� dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów słuŜbowych, prawo jazdy kat. B  

Mile widziane: 

� znajomość programów księgowych i zagadnień związanych ze sprzedaŜą, 
gospodarką magazynową 

� znajomość branŜ technicznych (motoryzacyjnej, grzewczej, AGD, RTV, itp.) 

� umiejętność tworzenia prezentacji w Power Point 

� znajomość języka niemieckiego lub angielskiego 

Zalety pracy w naszej firmie:   

� ciekawa praca przy korporacyjnych projektach informatycznych 

� stabilne zatrudnienie, atrakcyjny system wynagrodzenia finansowego 

� komfortowe warunki pracy w nowoczesnej firmie  

� moŜliwość rozwoju zawodowego oraz uczestniczenia w szkoleniach,  
warsztatach, konferencjach 

� rozwinięty poza finansowy system motywacyjny  
(kursy językowe, karnety do kina, spotkania integracyjne, itp.) 

Oczekujemy: 

� Wyników i zaangaŜowania! 

� Rozwoju osobistego oraz zawodowego! 

 
Zapraszamy do współpracy.  
 

Integra Software Sp. z o.o. Koszalin ul.Orla 4a tel. 94 348 8001  www.integra.com.pl   
 


