Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się
placówką medyczną należącą do Grupy PZU.
Obecnie poszukujemy Kandydatów / Kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Płock (okolice)
Nr ref.: 000003637

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny / (a) za skuteczną sprzedaż usług
medycznych, budowanie trwałych relacji z lekarzami i przedsiębiorcami na podległym
terenie, bieżącą analizę sytuacji rynkowej oraz raportowanie.

Jeżeli:
•
•

Ukończyłeś/(aś) studia wyższe, na kierunku medycznym lub pokrewnym
Możesz pochwalić się sukcesami w dotychczasowej pracy Przedstawiciela
Handlowego lub Specjalisty ds. Sprzedaży
•
Umiesz nawiązywać relacje w środowisku lekarskim, a praca z ludźmi daje Ci dużo
satysfakcji
•
Konsekwentnie i z determinacją dążysz do celów
•
Entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem inspirujesz innych
•
Lubisz jeździć samochodem i być w ruchu
To zgłoś się do Centrum Medycznego Medica.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
•
•
•
•
•
•
•

Pozyskiwanie nowych klientów (Płock i okolice)
Współpraca z dotychczasowymi klientami w oparciu o posiadaną bazę kontaktów
Udział w negocjacjach umów i kontraktów handlowych (gabinety lekarskie, firmy z
zatrudnieniem powyżej 5 osób)
Analiza zapytań ofertowych i wycena usług
Przygotowywanie ofert handlowych
Dbałość o promocję i kontraktację zleceń na rzecz firmy
Współudział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii marketingowych

Czeka na Ciebie:
•
•
•
•
•

Fajny i zaangażowany zespół
Stabilna, ale nie rutynowa i pełna wyzwań praca
Atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy
Szkolenia wewnętrzne wspierające rozwój osobisty
Samochód służbowy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kontakt@cmmedica.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 , poz. 922 z późn. zm.)".
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów
do pracy w Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7, uzyskane w
procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych
oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

