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POSITION - DESCRIPTION
The position responibilities include:

●
●
●
●
●

purchase order processing and sales coordination
customer service including HTL's key accounts Roche Diagnostics and Bayer HealthCare
distribution network expansion
supporting marketing activities of the company with regard to the new products
developement and market launch

REQUIREMENTS:
The successful candidate should:
●

●
●
●

possess the broad knowledge of international transactions (educational background and
experience in international relations is preferable)
possess strong communicational skills
speak English fluently (additional forign language would be an asset)
be well organized, enthusiastic and have initiative

Candidates are requested to send their application letters and CVs via e-mail or fax to the attention
of Jarek Moleda:
FAX: + 22 811 50 47
e-mail:
jarekm@htl.com.pl
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".
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