
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY
NaviGate Sp. z o.o. – firma ekspercka z branży geoinformatycznej, autoryzowany dystrybutor marek: DJI Enterprise  
i Spectra Precision oraz dostawca innowacyjnych technologii pomiarowych dla GIS i geodezji na rynek Polski  
poszukuje do biura w Krakowie osoby na stanowisko:

Specjalista ds. bezzałogowych statków latających UAV (dronów)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych z klientami, 
doradztwo i sprzedaż profesjonalnych dronów oraz sensorów do zastosowań pomiarowych dla GIS, geodezji 
oraz szeroko rozumianego przemysłu oraz wsparcie działań marketingowych. Dodatkowo istnieje możliwość 
zaangażowania w projekty terenowe realizowane przez zespół UAV.

Zakres głównych zadań:
• odpowiedzialność za rozwój bezpośredniej sprzedaży dronów marki DJI Enterprise; 
• aktywne tworzenie i utrzymywanie relacji handlowych z klientem;
• nawiązywanie kontaktów poprzez bezpośrednią prezentację u klientów oraz prowadzenie szkoleń wdrożeniowych;
• testy i konfiguracja sprzętu UAV oraz oprogramowania;
• uczestnictwo w projektach UAV realizowanych przez firmę;
• redagowanie dokumentacji technicznej i marketingowej;
• współpraca przy prowadzeniu forum tematycznego oraz redagowaniu treści dotyczących UAV na portalach 

społecznościowych firmy.

Wymagania:
• świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO z uprawnieniem podstawowym VLOS;
• wykształcenie związane min. z jedną z dziedzin: UAV, GIS, Geodezja, Teledetekcja, Fotogrametria, Leśnictwo; 
• zainteresowanie technologiami UAV i możliwościami wykorzystania dronów w różnych branżach;
• znajomość oprogramowania GIS (ESRI, QGIS);
• znajomość przynajmniej jednego z programów fotogrametrycznych: Pix4D, Agisoft Photoscan;
• sprawne redagowanie tekstu w języku polskim i formułowanie wniosków;
• systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy, kultura osobista;
• motywacja do ciągłego uczenia się i poszerzania kompetencji;
• komunikatywność i umiejętność pracy z klientem;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• prawo jazdy kat. B.;
• gotowość do podróży służbowych. 

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy;
• ciekawą i rozwojową pracę w dynamicznie rozwijającej się branży;
• dostęp do najnowszych technologii z zakresu bezzałogowych statków powietrznych, sensorów, oprogramowania do 

obróbki danych i sprzętu pomiarowego;
• możliwości nauki od specjalistów z branży;
• szkolenia zawodowe (techniczne i handlowe);
• udział w targach i konferencjach tematycznych; 
• pracę w młodym zespole oraz przyjaznej atmosferze.
 
Ogłoszenie dotyczy pracy na pełen etat w głównej siedzibie firmy w Krakowie (ul. Wadowicka 8a). 
List motywacyjny oraz CV wraz z podaną nazwą stanowiska, którego dotyczy aplikacja prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@navigate.pl. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).


