Produktový a aplikační specialista SENIOR pro in-vitro
diagnostiku v oblasti biochemie a patologie
HPST s.r.o., zavedená a stále rostoucí obchodní společnost s pevně vybudovanou pozicí v oblasti invitro diagnostiky, rozšiřuje portfolio a svůj tým na oblast klinické biochemie. Hledáme nové členy
týmu na pozici odborného zástupce/aplikačního specialisty, kteří budou mít dobré odborné
zaměření, výbornou pracovní morálkou, schopnost týmové práce a praxi v klinické laboratoři, nebo
v obchodní společnosti zaměřené na prodej zdravotnických prostředků.
Popis pozice
-

Seniorská pozice pro aplikační podporu a prodej (Key Account Manager) pro oblast CE-IVD
produktů pro biochemii a patologii
Pozice zahrnuje práci v terénu, v kanceláři (Praha nebo Olomouc), případně z domova
Prezentování komplexních služeb a řešení zákazníkům
Účast na konferencích a organizace seminářů pro zákazníky
Vyhledávání nových obchodních příležitostí
Prodej stávajících a uvádění nových produktů na trh
Školení klientů v rámci nově instalovaných přístrojů a následná péče o zákazníky
Spolupráce s ostatními členy obchodního a servisního týmu
Komunikace s dodavateli v AJ

Jak si Vás představujeme
-

VŠ vzdělání přírodovědného, biochemického nebo medicínského směru
Zkušenosti s aplikační podporou CE-IVD systémů v obchodní společnosti - min. 3 roky, nebo
praxe 4 roky v biochemické/imunohistochemické laboratoři
Analytické myšlení
Pro-zákaznický přístup
Samostatnost a důslednost
Dobré organizační a komunikační dovednosti
Pokročilá znalost anglického jazyka (ideálně na úrovni C1 - pokročilý)
Pokročilá dovednost práce na PC (budete používat MS Office, Outlook, CRM, internetové
databáze, ovládací a analytický SW k přístrojům)
Řidičský průkaz skupiny B
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Co nabízíme
-

Stabilitu a zázemí prosperující společnosti
Přátelský a příjemný kolektiv, moderní prostředí, kde se budete cítit dobře
Práce s TOP laboratorní technikou a metodami
Možnost osobního a odborného růstu
Dlouhodobou pracovní perspektivu a motivující platové ohodnocení
Notebook, telefon, služební vůz i k soukromým účelům
Dovolenou 5 týdnů, 3 dny sick-day
Příspěvek na stravenky, příspěvky na penzijní pojištění, Multisport karta

V případě zájmu a pro více informací prosíme kontaktujte:
Alena Rego
Team leader
Produktový a aplikační specialista Dako
(Skupina genomiky a diagnostiky)
601 328 417
alena.rego@hpst.cz
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