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

Pracownik ds. przetargów
miejsce pracy: Wrocław

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia średniego, wyższego,
- znajomości Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętności obsługi pakietu Office Microsoft ,
- umiejętności pracy zespołowej,
- sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań i dyspozycyjności,
- analitycznego i logicznego myślenia.
Mile widziane:
- znajomość branży medycznej w tym produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- wykształcenie farmaceutyczne (technik farmacji) będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:
- kompleksowa obsługa postępowań przetargowych, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- sporządzenie pism wynikających z procedury przetargowej,
- współpraca z działem handlowym.
W zamian oferujemy:
- interesującą pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku medycznym,
- atrakcyjny system wynagrodzeń,
- możliwości rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy,
- miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole,
- szkolenia, wyjazdy integracyjne.

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.

