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Regionalni Specjaliści ds. Obsługi Klienta
Laboratoria J.S. Hamilton Poland Ltd. poszukują pracowników na stanowiska:

Regionalni Specjaliści ds. Obsługi Klienta
w następujących regionach:

●
●
●
●
●

woj. dolnośląskie i opolskie
woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie
woj. zachodniopomorskie
woj.łódzkie i świętokrzyskie
woj. lubelskie i podkarpackie

Opis Stanowiska:
●

Utrzymywanie kontaktów z klientami zlokalizowanymi w wyznaczonym rejonie

●
●
●
●

Identyfikacja i pozyskiwanie nowych klientów
Odbiór i pobór próbek do badania
Monitorowanie działań konkurencji
Monitorowanie i analizowanie sprzedaży, raportowane

Od kandydata oczekujemy:
●

●
●
●
●

Wykształcenia wyższego (mile widziane chemiczne, mikrobiologiczne lub inne związane
z bezpieczeństwem i jakością żywności)
Prawo jazdy jazdy kat.B (czynne)
Dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych
Doskonałych zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych oraz społecznych
Doskonałej organizacji pracy własnej

Oferujemy
Możliwość rozwoju zawodowego, prace w dynamicznym i młodym zespole.

Osoby zainteresowane współpraca prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej C.V. wraz ze zdjęciem,
listem motywacyjnym i zgoda na przetwarzanie danych osobowych na adres:
marketing@hamilton.com.pl
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