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Specjalista ds. sprzedaży
Polskie przedstawicielstwo handlowe koncernu Applied Biosystems, światowego lidera w produkcji
odczynników i aparatury naukowo-badawczej w dziedzinie biologii molekularnej, poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży

Wykształcenie wyższe biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne,
Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
Nr ref. 01/11/07, Miejsce pracy: Warszawa lub Home Office
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprzedaż odczynników oraz
aparatury naukowo badawczej w dziedzinie biologii molekularnej na terenie Polski Południowej.
Specjalista ds. sprzedaży pozyskuje nowych klientów oraz dba o bardzo dobre relacje z klientami już

pozyskanymi. Do jego zadań nalezy równiez przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
uczestnictwo w konferencjach oraz prowadzenie prezentacji.
poszukujemy osoby z wykształceniem wyższtm biologicznym lub pokrewnym, minimum
komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz motywacją do osiagania załozonych celów.
Wymagana jest dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B oraz sprawne posługiwanie sie pakietem MS
Office. Idealny kandydat charakteryzuje się entuzjazmem, potrafi pracować w zespole oraz pod
presją czasu. Doświadczenie w sprzedaży bedzie atutem.
Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV, w języku
polskim i angielskim i numerem referncyjnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na
adres:
HILL Sp. z o. o.
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, hill@hill.com.pl;
www.hill.com.pl tel. 22 620 02 50
www.hill-international.com

http://laboratoria.net/home/11167.html
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