به نام خدا
شرکت راهکار خالق یک شرکت نرم افزاری است که از سال  ۱۳۸۳صرفا در زمینه فناوری شیرپوینت فعالیت می کند .تیم
مدیریت راهکار خالق در راستای توسعه بازار و کسب و کار شرکت تصمیم دارد شخصی با توانایی ،دانش و تجربه کافی
در زمینه فناوری اطالعات و نرم افزار را به عنوان مدیر فروش و ارتباط با مشتریان به همکاری دعوت نماید .برای آشنایی و
آگاهی شما برخی از اهداف ،انتظارات و ارزش های شرکت در این سند تشریح می شود تا با مطالعه و بررسی شما و در
صورت عالقه مندی جلسات مصاحبه حضوری با شما هماهنگ شود.

برخی دستاوردها و افتخارات شرکت راهکار خالق
محصوالت و خدمات شرکت راهکار خالق در طول  ۱۰سال گذشته به بیش از  ۲۵۰شرکت کوچک و بزرگ
فروخته شده است و اما افتخار می کنیم که این تعداد مشتری استفاده کننده از محصوالتمان داریم.
ما اولین شرکت در ایران هستیم که خدمات ابری شیرپوینت ارایه می دهیم و در حال حاضر میزبان اطالعات
بیش از  ۲۵شرکت در سرورهای رهسا آسمان هستیم.
شرکت راهکار خالق صد در صد بر اساس توان نیروی انسانی و خالقیت کارشناسان خودمان کسب و کار می
کند .ما هیچ گونه چشم داشتی به بودجه های دولتی و روابط ناسالمی که گاهی در کشور ما وجود دارد نداریم.
دانش و تجربه پیاده سازی بین المللی شیرپوینت در شرکت راهکار خالق وجود دارد .ما همچنین تجارب موفقی
از شراکت تجاری با شرکت های نرم افزاری خارج از کشور در کارنامه کاری خودمان داریم.

برخی از ارزشهای راهکار خالق در واحد مهندسی فروش
هدف استراتژیک شرکت راهکار خالق کمک واقعی به کسب و کارها و برآورده نمودن نیاز واقعی مشتری می
باشد .بنابراین ما صرفا با مشتری هایی کار می کنیم که باور داریم می توانیم کمکی به کسب کار ایشان ارایه
نماییم .سادگی و کارآمدی بیشتر برای کسب کار مشتریان ماموریت اصلی ما است.
ما صد در صد بر اساس اصول اخالق حرفه ای کار می کنیم .شرکت راهکار خالق به هیچ وجه بر اساس روابط و
جریانات ناسالمی که متاسفانه گاهی در شرایط کشور وجود دارد کار نمی کند .بنابراین مدیر فروش و پشتیبانی
فروش ما باید صد در صد بر اساس کیفیت محصوالت و خدمات ما وارد بازار هدف شرکت شود.

ما با صداقت صد در صد با مشتریان و اعظای راهکار خالق کار می کنیم و باور داریم صداقت و شفافیت تضمین
کننده ماندگاری و موفقیت شرکت ها در دراز مدت می باشد.
ما عاشق محصوالت و خدمات خود هستیم و می خواهیم به گونه ای کار کنیم که مشتریان هم عاشق خدمات و
محصوالت ما باشند.

انتظارات راهکار خالق از مدیریت فروش و پشتیبانی شرکت
لطفا شرایط زیر را دقیق مطالعه فرمایید و در صورتی که خودتان را منطبق با این شرایط می دانید و عالقه مند هستید
همکار ما شوید در این خصوص اقدام فرمایید.
شما حداقل  ۵سال سابقه فعالیت مفید و مستمر در زمینه فناوری اطالعات دارید .از آنجا که محصوالت و خدمات
راهکار خالق بسیار تخصصی است ،مدیر فروش و ارتباط با مشتریان شرکت الزم است اطالعات و آگاهی کافی از
فناوری ها و بازار نرم افزار کشور داشته باشد.
شما بسیار پر انرژی و با انگیزه کافی برای افزایش فروش و رضایت مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش درامد
خودتان هستید .ما باور داریم در شرایط بسیار خوب بازار هستیم و توان فنی زیادی برای توسعه بازار در اختیار
داریم و به دنبال همکارانی با انرژی و انگیزه باال هستیم تا بتوانند اهداف شرکت را محقق نمایند.
شما الزم است توانایی سازماندهی شخصی باالیی داشته باشید .مدیریت راهکار خالق انتظار دارد شما خودتان
مدیر خودتان باشید و در جزییات کار شما وارد نمی شود .اهداف کلی و مسیر کار به شما ارایه می شود و انتظار
این است که شما خودتان برنامه ریزی  ،اجرا و مدیریت کار خودتان را انجام دهید.
لطفا فقط در صورتی که به دنبال یک همکاری بلند مدت حداقل  ۳ساله هستید در خصوص این شغل اقدام نمایید.
همکاری کوتاه مدت به هیچ وجه منظور نظر مدیریت راهکار خالق نیست و ما از شما خواهش می نماییم فقط با
نیت همکاری بلند مدت به جلسه مصاحبه راهکار خالق تشریف بیاورید.
اگر شما در خودتان این توانایی را می بینید که یک کسب و کار خالقانه و مدرن با قابلیت رشد زیاد را توسعه
دهید و از نتیجه کار خودتان هیجان زده شوید ،راهکار خالق ایده و بازار مناسب را در اختیار شما قرار می دهد و
شما را دعوت به همکاری می نماید.
مدیر فروش منتخب شرکت راهکار خالق با براورده نمودن انتظارات مدیریت قطعا در بخشی از کسب و کار
شرکت سهیم خواهد بود و با موفقیت و ارایه خروجی مورد انتظار این افتخار را خواهد داشت که به موقعیت های
باالتر مدیریت نائل شود.

مختصری درباره راهکار خالق
شرکت راهکار خالق یک شرکت کوچک  ۱۰تا ۲۰نفره ولی با اهداف و ایدههای عالی است .برای آشنایی شما و آگاهی
بیشتر از مسیر حرکت و اهداف استراتژیک شرکت راهکار خالق ما برخی از اهداف راهبردی خودمان و چشم انداز برنامه
 ۵ساله شرکت را با شما به اشتراک می گذاریم.
 ۱۰۰هزار کاربر راضی و خشنود در سال  : ۱۴۰۰ما می خواهیم محصوالت و خدماتی ارایه دهیم که کاربران ما
هر روز از آن محصوالت استفاده می کنند و از شرکت راهکار خالق برای ارایه این خدمات تشکر می کنند.
توسعه رهسا آسمان و شیرپوینت فارسی به کشورهای منطقه :ما می خواهیم سهم مناسبی از خدمات ابری
شیرپوینت به کشورهای اطراف ارایه کنیم و باور داریم توان فنی مناسب برای صادرات خدمات نرم افزاری مناسب
به کشورهای دیگر را در اختیار داریم.
خشنودی ،رضایت و افتخار همکاران :ما می خواهیم همکاران ما در شرکت راهکار خالق از شرایط کاری و حرفه
ای خود خوشحال باشند و به کار کردن در شرکت راهکار خالق افتخار کنند.
لطفا در صورتی که پس از مطالعه این سند شرکت راهکار خالق را مناسب برای آینده حرفه ای خودتان تشخیص می دهید
به شما پیشنهاد می کنیم تحقیق کوتاهی در خصوص محصوالت و خدمات ما انجام دهید و در صورت عالقه مندی به همکاری،
یک نسخه از آخرین سوابق کاری خودتان را به آدرس  hr@spspersia.comو یا در پاسخ ایمیل دریافت شده ارسال
فرمایید تا مسوول دفتر ما در اولین فرصت برای مالقات حضوری با شما هماهنگ نماید.

سایت رسمی شرکت و برخی سایت های مرتبط برای مطالعه
بیشتر شما

کانال آپارات ما برای مشاهده فیلم برخی از محصوالت
تلفن شرکت برای هماهنگی بیشتر
آدرس ایمیل مدیرعامل در صورتی که عالقه مند به ارتباط بیشتر
و سواالت احتمالی با مدیر عامل می باشید.
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