
Парафлоу комуникейшънс ООД е водеща българска IТ 
компания, новатор в реализацията на технологични концепции и 
лидер във внедряването на бизнес приложения, 
комуникационни и ИТ технологии.  

Код: 201/2 – Мениджър продажби за облачни услуги  

Фокус на дейността 

Мениджър продажби за облачни услуги е търговец, ориентиран към 
предлагането на продукти и услуги в областта на облачните технологии, съобразно 
политиката на фирмата, партньорските програми и потребностите на пазара.  

Отговорности 

 Добрe познава продуктите и услугите, които фирмата предлага и пазарната 
конкуренция.  

 Развива активно търговската дейност в сегмента облачни технологии, чрез 
продажбата на продукти и услуги. 

 Определя себестойността на предлаганите продукти и услуги. 
 Изготвя ценови предложения за клиенти на фирмата. 
 Поддържа и развива партньорските взаимоотношения, като комуникира с 

доставчици, производители и техните представителства в България. 
 Покрива сертификационните  изисквания за предлаганите продукти. 
 Участва в маркетинговите мероприятия на фирмата в областта си на 

специализация. 
 Организира и провежда специализирани обучения в областта си на специализация. 

Изисквания 

 Висше техническо или икономическо образование. 
 Общи познания  в областта на съвременните информационните технологии (ИТ 

инфраструктура, виртуализация и облачни решения).  
 Отлична компютърна грамотност. 
 Много добро владеене на български и английски език (писмено и говоримо). 
 Умения за водене на бизнес кореспонденция. 
 Добри комуникативни умения,  умения за работа в екип, желание за развитие и 

придобиване на нови знания и компетенции. 
 Презентационни умения. 
 Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели. 

Предимства 

 Познания в областта на ИТ инфраструктурата, например MS Active Directory, 
Exchange, SharePoint, CRM, ERP, SQL и други базови софтуерни и хардуерни 
компоненти. 

 Познаване на облачните решения на водещи компании  (Microsoft Azure, Amazon). 
 Предишен търговски опит. 
 Свидетелство за управление на МПС. 

Ние предлагаме: 

 Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно 
възнаграждение. 

 Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията чрез 
вътрешно–фирмени и партньорски обучения. 

 



Aко нашето предложение представлява интерес, изпратете мотивационно писмо, трудова 
автобиография и актуална снимка на адрес jobs@paraflow.bg. 

 
Фирмата ще се свърже само с одобрените по документи кандидати. 


