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D E S P R E  N O I

Geomant este un lider în furnizarea de servicii de comunicare unificată și
soluții software pentru contact center, fiind cunoscut în domeniu pentru

oferirea soluțiilor adaptate în funcție de nevoile clientului. 
Cu aproape 20 de ani de experiență în domeniu la nivel internațional și 8 ani

de experiență pe piața locală, Geomant a crescut de la 4 persoane la peste 100
de persoane, la nivel global, în Marea Britanie, SUA, Australia, Ungaria și

România. Valoarea serviciilor este recunoscută și de către partenerii
noștri, Geomant fiind Business Partner Avaya și membru al Avaya DevConnect,

precum și partener Microsoft Gold Communications.
Pe plan intern, aceste puncte forte sunt reflectate într-o atitudine centrată pe
oameni. Geomant are grijă de angajații săi și s-a mândrit mereu să fie un loc

plăcut de muncă. Cultura noastră foarte profesională, dar extrem de
prietenoasă, ajută la asigurarea relațiilor de muncă bune în întreaga companie. 

Noi credem că acesta este secretul succesului.

https://www.geomant.com/


P R O I E C T E

Soluția noastră permite acestui client
să își dezvolte afacerile și să ofere în
continuare servicii excelente
clienților. 
Soluția folosește platforma Avaya
UC/CC adaptată nevoilor clientului
folosind o serie de personalizări
dezvoltate de Geomant cu tehnologii
precum .Net, Java, MS SQL, Angular.JS
și multe altele.
Concluzia este că ne bucurăm de
proiecte provocatoare și foarte
interesante, însă doar împreună le
dezvoltăm și finalizăm cu succes!

Unul dintre clienții noștri mari ai
companiei a avut dificultăți în a
sprijini dezvoltarea afacerii cu
ajutorul departamentului său de
relații cu clienții. Geomant a
implementat un centru de contact
omnichannel, astfel încât clienții lor
pot utiliza voce, e-mail și chat
(inclusiv WhatsApp, Messenger și
multe altele) pentru amplasarea
comenzilor, verificarea stocurilor,
verificarea soldurilor sau pur și
simplu pentru solicitările legate de
un produs sau serviciu.

Timpul este o resursă prețioasă și ne
bazăm ca prin tehnologia de azi
și de mâine să o putem valorifica.
Răspunzând cerințelor companiilor de
și consumatorilor acestora,
am combinat excelența tehnică și
cunoștințe aprofundate din industrie 
și am formulat un
set de soluții și oferte de servicii care
permit clienților noștri să devină mai agili, 
mai receptivi și mai eficienți.
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Compania Geomant este
înființată în Ungaria -

Budapesta

2000
Geomant a început să

dezvolte primul său software
de contact center

2003
 Geomant în parteneriat cu
Algotech devin cei mai mari
parteneri Avaya din regiune

2004
Geomant oferă consultanță
Microsoft pentru cele mai
bune practici din industria

comunicațiilor unificate

2006
Geomant începe parteneriatul
cu Inova Solutions și devine

partenerul global al
vânzărilor și livrărilor Inova

2007Geomant România își începe
activitatea și în 2011 își deschide
primele birouri în Cluj-Napoca

2010-2011
Geomant România începe dezvoltarea

produsului Geomant Wallboard ca parte
a soluților personalizate pentru contact
centre în managementul raportării și al

performanței în timp real 

2016

2019
Geomant achiziționează compania Inova Solutions cu sediul în SUA. 

Geomant România ocupă o parte importantă în această tranzacție, oferind
managementul tranziției și suport tehnic după procesul de achiziție



HUNOR KOVÁCS
Colegii mei, partenerii și clienții noștri au un loc foarte

special în viața mea, sunt ca o a doua familie. Totul

este construit din pasiune.

COUNTRY MANAGER

TÍMEA NOURI
Au trecut mai mult de 6 ani de când fac parte din echipa Geomant

și pot spune sincer că a lucra aici pentru mine este o experiență
plină de satisfacții din toate punctele de vedere.

Apreciez posibilitatea de a învăța multe lucruri noi, evoluția

profesională, colaborarea cu colegii din țară și din străinătate,

spiritul tânăr al companiei...aș putea continua la nesfârșit. „Omul

sfințește locul”, vorba vine, iar eu cred că oamenii fac toată

experiența Geomant. Mereu există loc de un zâmbet, o discuție,

un sfat și totdeauna va mai fi loc de o cafea.

OPERATIONS MANAGER

GABRIEL VONAS
Când ești întrebat cum este să lucrezi într-o firmă, majoritatea

oamenilor pun accentul pe colegi și atmosfera de la birou. Pentru

mine pe lângă acest aspect, care între noi fie vorba este grozav

la Geomant, ce mai contează este și cei cu care lucrezi și nu sunt

din firmă: parteneri, clienți, colaboratori. Am interacționat cu

oameni din toate colțurile lumii și am legat prietenii ce trec

dincolo de o simplă colaborare pe un proiect. La noi fiecare

proiect aduce o provocare nouă și găsirea unei soluții ne

fascinează pe toți.

   SERVICE DELIVERY MANAGER



CSABA BARABÁS
Pentru mine să lucrez pentru Geomant este exact ca în

descrierile broșurilor de HR: un mediu prietenos, colegi pe

care te poți baza, tot timpul o atmosferă bună și toate

condițiile propice pentru a mă dezvolta în ceea ce fac.

Confortul birourilor din Cluj-Napoca este cireașa de pe tort,

deci orice presiune aș avea în activitățile mele de zi cu zi sunt

amortizate de mediul fain. Sună prea bine, știu, dar din fericire

chiar așa este!

SOFTWARE ENGINEER

ARNOLD BAJKÓ
Pentru mine, munca cotidiană la Geomant Cluj înseamnă o

colaborare cu niște colegi cu care este ușor de lucrat și o

plăcere de vorbit. De fapt, chiar de la început am observat că

relațiile de aici pot evolua ușor în prietenii. Mă bucur de faptul

că am o relație familială și cu manageri care adeseori se

interesează de starea mea de satisfacție generală cu viața la

firmă. Deși munca în sine poate oferi provocări, mă simt liniștit

știind că mă pot apela la oricine din echipă cu încredere.

SENIOR SYSTEM ENGINEER

ANDRA TEMPE
Eu mă simt foarte norocoasă că fac parte dintr-o echipă atât de

faină! Lucrând pe departamentul creativ am nevoie de un mediu

inspirațional, de o ambianță prietenoasă și de oameni pozitivi.

Simt că munca mea contează și că fiecare coleg face parte din

succesul companiei, iar acest lucru ne dă energia să fim agili și

să lucrăm minunat împreună în orice situație. Geomant îmi oferă

foarte multe motive să iubesc și mai mult ceea ce fac.

DIGITAL MARKETING SPECIALIST



LIVIU AVRAM
La Geomant mă simt ca într-o mare familie. Oamenii sunt foarte

prietenoși și foarte deschisi, munca, deși câteodata stresantă,

nu ma stresează și după ce plec acasă. Este foarte important

ca în momentul în care pleci de la munca să lași stresul acolo,

iar la Geomant este posibil acest lucru. Dacă ai o problemă, cu

siguranță cineva te ajută, chit că e o problemă personală care în

mod normal nu are treabă cu munca, dar te afectează, iar asta

nu se întâmplă peste tot.

QUALITY ASSURANCE ENGINEER

EVELIN JÓZSA
La Geomant mi-am găsit primul job și nu numai, am găsit

oameni minunați, o atmosferă pozitivă și cel mai presus, am

legat prietenii de durată. Mediul de lucru este antrenant și plin

de provocări, motiv pentru care învăț ceva nou constant și

nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

APPLICATION & CLOUD ENGINEER

SZABOLCS KOCH
Sunt mândru că fac parte din Geomant România de 5 ani. De când

m-am alăturat echipei, am avut numeroase oportunități să îmi

construiesc cariera, am început pe poziția de Junior Software

Developer, conducând mai apoi o echipă de oameni faini. Această

companie este axată pe oameni, cu accent pe investiții în

capitalul uman la fiecare nivel. Lucrăm în echipă pentru ca

Geomant să fie o companie grozavă cu valori puternice. Sunt

fericit să lucrez alături de colegii mei și doresc tot ce este mai

bun pentru succesul companiei în furnizarea serviciilor pentru

clienți.

IVR TEAM LEAD



ISTVÁN TŐKE
La Geomant am simțit pentru prima dată că ceea ce fac

contează, face sens și se merită. De când am intrat în piața

muncii am visat să pot lucra de acasă. La Geomant mi s-a oferit

posibilitatea asta, și totuși prefer să merg la birou pentru

că oamenii sunt foarte de treabă, cafeaua e bună, programul e

flexibil, aerul e condiționat, proiectele sunt interesante și avem

și gaming night. 10 din 10 angajați Geomant

recomandă Geomant.

QUALITY ASSURANCE LEAD



NO WORRIES

TEAM-
BUILDINGS
When cool people get
together



ECHIPA MULTINAȚIONALĂ 
 

Cel mai important lucru este că toate produsele
și serviciile le-am dezvoltat ÎMPREUNĂ. 
Pentru că la Geomant - este vorba despre oameni,
iar succesul nostru se bazează pe contribuția 
NOASTRĂ.

 

Colaborări cu colegi și clienți din toată
lumea
Deplasări în străinătate și participări la
evenimente organizate pe plan național
și internațional
Dezvoltare profesională cu oportunități
de promovare 

AVANTA J E

Salariu atractiv

BENEF I C I I

Program de lucru flexibil

Colegi prietenoși pe care te poți
baza, cu un spirit de echipă deosebit

Mediu de lucru confortabil, CAFEA
BUNĂĂ și GLUME ZILNICE

Petreceri tematice lunare la birou și
team-building-uri memorabile

Asigurare medicală privată

https://www.geomant.com/


Let's get
a ride!

Arni, Bea and Csaba



S Ă  N E
C U N O A Ș T E M
L A  

H A I

https://noapteacompaniilor.ro/


Suntem o ECHIPĂ

DINAMICĂ
ȘI CREATIVĂ 

MEREU ÎN CĂUTARE DE OAMENI
FAINI
Suntem pozitivi și activi, de aceea mereu atragem noi provocări
și proiecte faine. Pentru că echipa crește suntem curioși să te
cunoaștem dacă îți cauți un loc de muncă în 
Cluj-Napoca sau București.

Website Facebook LinkedIn

Contactează-ne
Bulevardul 21 Decembrie 1989,
Nr. 37, Ap. 17, Cluj-Napoca

0364 116 340
romania@geomant.com

https://www.geomant.com/
https://www.linkedin.com/company/geomant/
https://www.facebook.com/GeomantUC/
https://www.geomant.com/

