TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Společnost zabývající se výrobou a prodejem imunodiagnostických souprav se sídlem
v Brně hledá pracovníka na pozici:

Obchodní zástupce
Do našeho obchodního týmu zaměřeného na prodej a odborné poradenství v oblasti
laboratorní diagnostiky hledáme obchodního zástupce.

Popis pracovní činnosti:
-

Komunikace se stávajícími zákazníky, odborné poradenství, propagace výrobků – cca 2-3 dny
v týdnu na služební cestě v rámci ČR
Vyhledávání nových příležitostí a zákazníků
Účast na odborných seminářích a konferencích
Příprava propagačních a odborných materiálů
Obchodní administrativa (tvorba nabídek, příprava podkladů pro veřejné zakázky, práce v interním
informačním systému atd.)

Požadujeme:
-

Podmínkou vzdělání SŠ/VŠ přírodovědného směru nebo praxe v oboru
Výborné komunikační a organizační schopnosti
Samostatnost, flexibilita, proaktivní přístup k práci
Velmi dobrá znalost práce na PC
Řidičský průkaz skupiny B, aktivně

Nabízíme:
-

Zázemí stabilní společnosti
Zaškolení a odborný růst
Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
Velmi dobré finanční ohodnocení a prémie
Služební automobil, notebook a mobilní telefon i k osobnímu užívání
Karta Multisport
Příspěvek na stravování
1 -2 týdny dovolené navíc

Nástup možný dle dohody.
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

