Nettle S.A. to operator dystrybucji bezpośredniej leków (DTP – Direct To Pharmacy). Na rynku ochrony zdrowia działamy od 2006
roku. Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Manager ds. sprzedaży usług logistycznych
miejsce pracy: Warszawa
branża: farmacja
Jeżeli jesteś osobą znającą branżę farmaceutyczną, wpadłeś w rutynę, szukasz i nie lękasz się nowych wyzwań rynkowych
związanych z nową usługą zmieniającą oblicze dystrybucji na rynku farmaceutycznym dołącz do naszego zespołu.
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość branży farmaceutycznej,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (firmy logistyczne),
- umiejętność nawiązywania kontaktów i zdolność perswazji,
- kreatywność i komunikatywność,
- dobra organizacja własnej pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kat.B.
Zakres obowiązków:
- pozyskiwanie klientów do obsługi magazynowej,
- prezentacja usług i magazynu spółki,
- prowadzenie rozmów handlowych i negocjacji z kontrahentami,
- współorganizacja i uczestnictwo w audytach,
- przygotowywanie umów i koordynacja ich realizacji,
- opieka nad klientami po zwarciu kontaktu,
- sporządzanie raportów i analiz,
- monitorowanie i analiza danych rynkowych.
W zamian oferujemy:
- stabilne zatrudnienie,
- umowę o pracę,
- pracę zgodną z kwalifikacjami i predyspozycjami,
- możliwość dalszego rozwoju,
- pracę w nowoczesnym i dynamicznym zespole.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)". Informujemy iż oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Wysłanie CV i listu oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji,
prowadzonych przez Ortie Capital Investment S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr.
101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie
usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej
zgody, prosimy, abyś nie aplikował na to stanowisko. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

