
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

Acte Sp. z o.o. istnieje na Polskim rynku od 1997 roku i od początku działalności należy do struktur 
skandynawskiej grupy kapitałowej Lagercrantz AB z siedzibą w Sztokholmie. 

W związku z rozwojem struktur sprzedaży poszukuje osób na stanowisko: 
 

Inżynier Systemowy – Systemy IP PBX 
 
Opis stanowiska: 
 

Wsparcie rozwoju sprzedaży strategicznych dla firmy linii produktowych, dedykowanych do 
profesjonalnych systemów telekomunikacji wewnątrzbudynkowej, opartej o IP. 
 

Główne zadania: 
 

 Wsparcie działu handlowego w prezentacjach systemów dla partnerów biznesowych; 

 Szkolenia techniczne dla partnerów integrujących systemy; 

 Uruchamianie i konfiguracja systemów w lokalizacjach; 

 Szkolenia klientów końcowych z obsługi systemów. 
 
Wymagania: 
 

 Szeroka wiedza aplikacyjna związana z funkcjonowaniem rozwiązań PBX w środowisku IP; 

 Znajomość technologii telekomunikacyjnych (w szczególności DECT); 

 Umiejętność konfiguracji sprzętu sieciowego (switche, routery, access pointy, centrale); 

 Znajomość protokołów sieciowych (Ethernet, SIP, TCP/UDP) oraz interfejsów 
RS/USB/MODBUS; 

 Minimum 2-letnie, doświadczenie w pracy w środowisku B2B; 

 Wykształcenie o profilu technicznym (preferowane telekomunikacyjne); 

 Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

 Gotowość do częstych wyjazdów służbowych (powyżej 50% czasu pracy); 

 Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i analityczne; 

 Wysoka orientacja na cel, zaangażowanie i efektywność; 

 Znajomość technik prezentacji; 

 Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office; 

 Bardzo dobra organizacja pracy; 

 Wysoka kultura osobista. 
 
Oferujemy: 
 

 Samodzielność w działaniu i możliwość rozwoju zawodowego; 

 Wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia i osiąganych wyników; 



 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku; 

 Dedykowane szkolenia produktowe za granicą; 

 Niezbędne narzędzia pracy; 

 Miłą atmosferę pracy opartą na zaufaniu w gronie profesjonalistów. 
 

 
 

Osoby spełniające wymagania prosimy o aplikowanie poprzez przyciśnięcie przycisku „APLIKUJ” 
 
 
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.” 


