Obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku s možností zahraničních pracovních cest.
Jaká práce na tebe čeká? Úkolem obchodníka je… Hádej. Jasně, budeš prodávat, co zákazníkům na očích uvidíš, ale i to,
co jim na nich neuvidíš. Taky jim poradíš, pomůžeš, poděkuješ za to, že Tě vyslechli. Prostě byznys – znáš to, ne? A
budeš taky na sobě pracovat, aby ses brzy stal/a tím nejlepším a dle toho budeš i ohodnocen/a ☺.
Společnost
TATAA Biocenter s.r.o.
Fakturační adresa: Vestec u Prahy
Zázemí: Vestec u Prahy
Kdo jsme a co vlastně děláme? TATAA Biocenter dodává produktové řady výrobků a širokého spektra reagencií pro PCR
a qPCR především do vědecko-výzkumných pracovišť, pro laboratoře v LifeScience a zdravotnictví. Zajišťuje technickou
a aplikační podporu zákazníkům. Je organizátorem teoretických a praktických školení v kvantitativní PCR v reálném čase
(qPCR) a sekvenování nové generace (NGS). Kurzy jsou vhodné pro všechny, kdo teprve plánují používání qPCR a NGS,
i pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti principů této metody a jejího využití. Naše nabídka zahrnuje celou oblast
qPCR a NGS služeb, včetně zadaných služeb. Zástupuje také mnoho dalších zahraničních firem v ČR podívej se
www.tataa.com).
Pracovní náplň:
• hledání nových obchodních příležitostí
• péče o stávající zákazníky, pravidelný kontakt, cestování za zákazníky
• technická a aplikační podpora zákazníků v oblasti produktů
• prezentace produktů a prodejních akcí ve svěřeném regionu
• péče o svěřené produkty a rozvoj trhu s těmito produkty
Co bychom rádi od Tebe?
• máš VŠ vzdělání (přírodní vědy, biomedicínské inženýrství, chemie)? To je skvělé!
• máš praxi v laboratoři (stačí i jen v rámci výuky ve škole), víš co to je PCR? Hurá,pojď k nám!!!
• komunikační dovednosti a obchodního ducha (Toho určitě máš.)
• orientuješ se v moderních metodách molekulární biologie? Pokud jen trochu, nevadí, doučíš se to.
• odpovědnost za výsledek je samozřejmostí, a ta je provázána s finančním ohodnocením, to se Ti bude líbit.
• ochotu se trochu projet po naší vlasti i kousek za hranice (především region Čechy a Slovensko).
• znalost angličtiny je nutná a to slovem i písmem
• práci s PC, ale to je dnes již standard, to Tě nemůže překvapit.
• řidičský průkaz skupiny B určitě máš také, ale neboj se, nutný není, spíš výhodou.
Co Ti můžeme nabídnout?
• práci i na částečný úvazek, záleží jen na Tobě
• chceš se školit, jsi vítán/a, i do zahraničí Tě pošleme
• samozřejmě telefon a notebook, bez nich to nejde
• flexibilní přístup (práce v terénu, kanceláři, doma), to si naplánuješ
• zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
Nástup možný ihned ☺
V případě zájmu o pozici své žádosti a CV zasílejte na: prague@tataa.com
TATAA Biocenter s.r.o., Mikael Kubista

