TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. je česká společnost založená v roce 1993. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí humánní a
veterinární laboratorní diagnostiky. TestLine patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům diagnostických souprav v ČR.
V současné době hledáme uchazeče o pozici

Obchodní zástupce pro zahraničí – „Area Sales Manager“
Popis pracovní činnosti:
 Komunikace se stávajícími zákazníky, poradenství, propagace výrobků v předem stanovených zemích
 Vyhledávání nových příležitostí a zákazníků v zahraničí
 Účast na odborných seminářích a konferencích (zejména v zahraničí)
 Příprava propagačních a odborných materiálů
 Obchodní administrativa (tvorba nabídek, příprava podkladů pro registraci produktu na zahraničních trzích, práce v
interním informačním systému, prezentace společnosti)
Požadujeme:
 Vzdělání: SŠ/VŠ přírodovědného, popř. ekonomického směru
 Velmi dobrá schopnost komunikace v AJ slovem a písmem, další jazyky výhodou
 Jasná a srozumitelná komunikace směřující k dosažení cíle jednání
 Samostatnost, flexibilita, proaktivní přístup k práci
 Velmi dobrá znalost práce na PC
 Řidičský průkaz skupiny B, aktivně
Nabízíme:
 Zázemí stabilní a rozvíjející se společnosti s dlouholetou tradicí
 Zajímavou a rozmanitou práci
 Zaškolení a odborný růst
 Zajímavé finanční ohodnocení odpovídající náročnosti pozice
 Dovolená navíc až 2 týdny
Nástup možný ihned
Vhodné kandidáty budeme kontaktovat a pozveme na osobní pohovor.
V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době do tří týdnů od zaslání životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána
přednost jiným uchazečům. Děkujeme za pochopení.
Vaše osobní údaje uvedené v životopise budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení a po ukončení výběrového řízení
Vaše osobní údaje smažeme. Budete-li chtít, abychom si Váš životopis ponechali pro účely konání dalších výběrových řízení, zašlete
nám spolu s životopisem souhlas se zpracováním osobních údajů, který je přiložený k této nabídce pracovní pozice.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní životopis na kontaktní adresu, příp. se obraťte na kontaktní osobu:
TestLine Clinical Diagnostics, s. r. o.
Beránková Věra, personální odd.
E-mail: berankova@testlinecd.com
Tel.: + 420 549 121 222

