Jako pionier i lider importu równoległego dostarczamy na polski rynek tańsze leki i tym samym znacząco przyczyniamy się do
zmniejszenia kosztów ochrony zdrowia. Posiadamy najszersze portfolio produktów, które dostarczamy do najlepszych aptek,
hurtowni i szpitali. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która ceni ludzi ambitnych i kreatywnych, podchodzących do pracy
z pasją i zaangażowaniem. Zatrudniamy zarówno osoby z doświadczeniem zawodowym, jaki i dopiero rozpoczynających swoja
przygodę na rynku pracy.
Jeżeli jesteś gotowy zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami, cenisz sobie długotrwałą współpracę oraz lojalność, Właśnie na
Ciebie czekamy !

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA - TELEMARKETER
Umowa na zastępstwo
Miejsce pracy: Łódź
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za:
•
•
•
•
•
•

Realizację krótko i długoterminowych celów sprzedażowych poprzez telefoniczną sprzedaż produktów leczniczych
w aptekach
Systematyczne pozyskiwanie nowych odbiorców
Nawiązywanie i utrzymywanie z Klientami długotrwałych relacji
Obsługa administracji sprzedaży – przygotowywanie ofert, cenników, fakturowanie, nadzór nad wysyłką produktów,
kompletowanie dokumentów
Przyjmowanie i operacyjna realizacja zamówień w systemie SAP
Promocję importu równoległego w kanale dystrybucji

Od Kandydatek i Kandydatów oczekujemy:
Doświadczenia na podobnym
stanowisku, mile widziane w obszarze
farmacji
Wysokich umiejętności komunikacyjnych
i negocjacyjnych
Łatwości nawiązywania relacji przez
telefon, swobody wypowiedzi
Zaangażowania, nastawienia na realizację
celów, pracy pod presją czasu i wyników
Znajomości pakietu Office
Znajomość programu SAP będzie
dodatkowym atutem

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Umowę o pracę
Wynagrodzenie stałe i system premiowy zależny od
osiąganych wyników
Know - how
Wsparcie doświadczonego zespołu
System motywacyjny: w ramach kafeterii MyBenefit
Przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@delfarma.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: " wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw
Nr 133 Poz.833 )."

