
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 27/2021 
 

 

Nazwa firmy: 

 

 

Biokom Biologia Komórki 

 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

Wspólna 3 ; 05-090 Janki 

rekrutacja@biokom.com.pl 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami i producentami 

sprzętu laboratoryjnego i odczynników z całego świata. Szczycimy się 

tym, że większość z nich jest z nami od pierwszego dnia istnienia 

firmy BIOKOM - to dla nas potwierdzenie, że jesteśmy partnerem 

godnym zaufania. 

Od 25 lat skupiamy się na współpracy z jednostkami naukowymi, 

diagnostycznymi i przemysłowymi. Staramy się podążać za 

wymaganiami Klientów, którzy oczekują produktów mających 

zastosowanie w najnowszych technikach badawczych i spełniających 

najwyższe standardy jakości. 

Oferowane stanowisko pracy: Doradca Naukowy 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Białystok/Lublin 

Zakres obowiązków: 

• Promocja i sprzedaż produktów firmy (odczynniki, aparatura, 

plastik). 

• Poszukiwanie nowych klientów i utrzymywanie trwałych 

kontaktów handlowych z dotychczasowymi odbiorcami. 

• Doradztwo dla klientów w zakresie oferty. 

• Bieżące raportowanie codziennej aktywności handlowej, 

marketingowej i biurowej. 

• Działania marketingowe w zakresie przyjętym w bieżącej strategii 

firmy. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe: biologia, biotechnologia, farmacja, 

weterynaria, diagnostyka medyczna. 

• Znajomość metod stosowanych w naukach przyrodniczych i 

medycznych, takich jak: immunologia, biologia komórki, biologia 

molekularna. 

• Znajomość technik pomiarowych powszechnie stosowanych w 

tych dziedzinach nauki. 

• Chęć podnoszenia swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych metod 

i technik badawczych oraz znajomości produktów - umiejętność 

samokształcenia. 

• Mile widziane doświadczenie w pracy Doradcy naukowego w 

branży naukowej lub medycznej. 
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• Mile widziana znajomość rynku placówek naukowych. 

• Empatia i komunikatywność – łatwość nawiązywania kontaktów. 

• Umiejętność organizowania codziennej, systematycznej pracy 

własnej. 

• Umiejętność współpracy w zespole firmy i chęć osiągania 

wyznaczonych celów. 

• Dyspozycyjność i mobilność w codziennej pracy. 

• Znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office 

• Prawo jazdy kat B 

Oferujemy: 

• Pracę w dynamicznym, młodym zespole, renomowanej firmy. 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

• Stałe wynagrodzenie plus system prowizyjny. 

• Szkolenia. 

• Możliwość awansu. 

• Niezbędne narzędzia pracy. 

• Pakiet Medicover. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

X List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  e-mail: rekrutacja@biokom.com.pl 

Data ważności oferty: 01.11.2021 
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