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 48/2022
Nazwa firmy: Symbios Sp. z o.o.
ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Rotmanka, tel./fax: +48 58 692 80 83
www.symbios.pl, symbios@symbios.pl
Od ponad 25 lat oferujemy odczynniki, urządzenia i rozwiązania
Krótka informacja o firmie: technologiczne do biologii molekularnej. Na polskim rynku
reprezentujemy starannie dobrane zachodnie firmy biotechnologiczne
Doradca Klienta - Specjalista ds. Sprzedaży w branży
Oferowane stanowisko pracy:
biotechnologicznej
Liczba poszukiwanych osób: 1
Dane teleadresowe:

(adres, tel./fax, e-mail)

Praca: x
(zaznaczyć ”X”)

Stała
Dorywcza

Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Miejsce pracy:
(miasto, województwo)

woj. podlaskie, lubelskie, mazowieckie
•
•

Zakres obowiązków: •
•
•
•
•
•
Wymagania: •
•
•
•
•
•
•
•
Oferujemy: •
•
•

nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z klientami
oraz samodzielna praca z grupą klientów na podległym terenie
doradztwo - prowadzenie wyjaśnień w zakresie merytorycznym i
technicznym
prezentacje i szkolenia dla klientów w zakresie oferowanych
produktów
przygotowywanie i składanie ofert handlowych oraz sprzedaż
produktów na rynku life science
realizacja celów sprzedażowych
wyższe studia w kierunku biotechnologia, biologia i pokrewne
znajomość branżowego języka angielskiego w mowie i w piśmie
na poziomie dobrym
doświadczenie w sprzedaży w branży biotechnologicznej będzie
dodatkowym atutem
komunikatywność i wysoka kultura osobista
dobra organizacja pracy
umiejętność pracy w zespole
samodzielność
znajomość pakietu Office w stopniu dobrym
prawo jazdy kat. B
pracę w ciekawej i ciągle rozwijającej się firmie
pracę w młodym, doskonale przygotowanym merytorycznie
zespole (100% zespołu to absolwenci kierunku Biotechnologia)
stabilne warunki zatrudnienia
branżowe szkolenia krajowe i zagraniczne
dostęp do informacji o najnowszych rozwiązaniach naukowotechnologicznych w branży life science

Wymagane dokumenty aplikacyjne: x
(zaznaczyć ”X”)

Sposób aplikowania:

CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych
List motywacyjny - opcjonalnie

Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o przesłanie CV na adres:
zarzad@symbios.pl

Data ważności oferty: 14.10.2022

