Innesäljare - Bioteknik
TATAA Biocenter AB är ledande i Europa inom nukleinsyreanalys med realtids PCR teknologi. Vi erbjuder utbildningar inom molekylär diagnostik globalt, ackrediterade analystjänster till
industrin och teknisk support till akademiska och statliga laboratorier. Vi har utvecklat flera egna produkter för qPCR analys, särskilt inom kvalitetssäkring, och kompletterat med
produkter från andra leverantörer. Idag har vi ett av marknadens mest kompletta utbud av qPCR produkter i Sverige och överlägsen teknisk och applikationssupport. Som del i vår
expansionsstrategi ska vi utveckla vår försäljning av produkter i Sverige och söker en innesäljare till kontoret i Göteborg.
Vi söker en ambitiös bioteknikintresserad innesäljare för vårt kontor i Göteborg
Ansvar


Du ansvarar för ordermottagning och orderhanteringen



Du ansvar för att kunder får support, genom att antingen supporta själv eller ta hjälp av produktspecialister



Du ansvar för att beställning skickas till kund



Du ansvarar för innehållet i TATAA´s webshop



Du ansvarar för lagerhållning



Du ansvarar för att produktinformation finns tillgänglig

Arbetsuppgifter:


Ta emot förfrågningar från kunder och distributörer



Offerera kunder varor



Acceptera order



Paketera och skicka beställda varor för kund



Sammanställa faktureringsunderlag



Inventera lagret



Underhålla lagret; beställa varor från leverantörer eller tillverkningsgrupp vid behov



Utbilda sig i användningen av bolagets produkter



Se till att information, broschyrer och marknadsföringsmaterial över produkterna finns i skrift och i digital form



Bidra till att säljkit (sammanställning av information om produkterna och om konkurrerande produkter för säljarna)



Underhålla webshopen



Samla in kundinformation och leadinformation i databas



Förbereda nyhetsutskick relaterade till produkter



Skicka ut nyhetsbrev



Följa upp leads från t. ex. mässor och utställningar



Genomföra reklamkampanjer



Bistå fältsäljarna med information och support



Vid behov delta i utställningar



Ha kontinuerlig kontakt med distributörer och leverantörer

Vem är du?


Du har goda kunskaper om molekylära metoder



Du har bioteknisk, biologisk, eller medicinsk utbildning från högskola eller universitet



Du är tekniskt kunnig inom nukleinsyreanalys och har gärna goda kunskaper inom qPCR teknik



Du är intresserad av de tekniker, material, reagens, kit och instrument som används vid nukleinsyreanalys och vill gärna lära dig ännu mer



Du har gärna viss erfarenhet av försäljning och tycker det är kul att sälja produkter som man är stolt över



Du är bra på att kommunicera såväl i tal som skrift på engelska och svenska



Du är bra på att skapa goda relationer



Du är bra på att både ställa frågor och aktivt lyssna på kunderna för att förstå dem.



Du är resultatorienterad och van vid att arbeta självständigt



Du är entreprenöriell och drivs av möjligheten att utveckla och skapa verksamhet



Du är lagmänniska när det gäller byggande och kan se hur ditt ansvar passar in i bolagets totala verksamhet

Varaktighet/Arbetstid
Vikariat för mammaledighet under minst 6 månader
Heltid
Tillträde: våren 2016
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-02-29 eller tills tjänsten tillsatts
Skriftlig via email innefattande ansökningsbrev, cv och kontaktinformation till referenser
Kontaktperson
VD Mikael Kubista
Postadress
TATAA Biocenter
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg
Sweden
Telefon och internet
Mail: mikael.kubista@tataa.com
Tel: 031- 7615706

