Dejte Vaší kariéře nový impulz a objevte profesní možnosti ve společnosti VWR International s.r.o.
Hledáme posilu našeho týmu na pozici:

PRODUCT SPECIALIST
Oblast/pobočka:
• Místo výkonu práce - Stříbrná Skalice/Rožnov Pod Radhoštěm

Klíčové úkoly:
• Spolupráce a podpora obchodního týmu
• Tvorba nabídek dle produktové specializace
• Technická podpora služeb pro zákazníka
• Příprava podkladů pro účast ve výběrových řízeních
• Propagace produktů klíčových dodavatelů a jejich umisťování na trhu
• Monitorování situace na trhu a naší konkurence
• Reporting ve stanoveném obsahu a termínech

Schopnosti, znalosti a praxe:
• SŠ vzdělání v oboru chemickém, biologickém nebo obdobném technickém
výhodou
• Praktické zkušenosti a znalost laboratorního provozu výhodou
• Praktické obchodní zkušenosti s prodejem laboratorního zařízení a materiálu výhodou
• Proaktivní přístup orientovaný na zákazníka a prodejní výsledek
• Znalost práce s počítačem (podmínkou MS Office, výhodou SAP a Lotus Notes)
• Dobrá znalost anglického jazyka

Co Vám nabízíme:
• Odpovídající platové podmínky
• Roční výkonová odměna při splnění stanovených cílů (bonusový plán)
• Možnost účasti na firemním vzdělávání
• Příspěvek na stravování
• Možnost dalšího kariérního růstu
Pokud máte odpovídající schopnosti a znalosti v dané oblasti, prosím zašlete nám životopis a krátký
motivační dopis na níže uvedenou adresu. Děkujeme za Váš zájem pracovat v naší společnosti.

Kontaktní osoba:
Simona Bárová
HR Manager
E-mail: simona.barova@vwr.com

Společnost VWR International je
vedoucím globálním dodavatelem
produktů pro laboratoře a výrobu s
celosvětovým obratem 4,5 miliardy
dolarů.
Obchodní
činnost
je
vysoce
diverzifikovaná ve všech produktech a
službách, geografických regionech a
zákaznických segmentech. Společnost
nabízí více než 900 tis. výrobků velkému
počtu zákazníků v Severní Americe,
Evropě a Asii od více než 6 tis.
dodavatelů z celého světa.
Mezi
zákazníky
najdete
velké
farmaceutické,
biotechnologické
a
chemické společnosti, průmyslové a
vládní organizace, univerzity, školy, ale i
menší laboratoře jakéhokoliv zaměření.
VWR
International
distribuuje
diverzifikovaný produktový mix, včetně
chemikálií a reagencií, produktů ze skla a
plastu, přístrojů, nábytku, ochranných
oděvů a pomůcek, produktů pro výrobu,
bezpečnost, produkty a materiál pro life
science laboratoře.
VWR International podporuje zákazníky
zabezpečením
skladových
zásob,
obstaráváním produktů a logistiky,
integrací systémových dodavatelských
řetězců, technickými službami a
dodávkami až na pracovní stůl, případně
i do výroby. Společnost má dceřiné
společnosti ve více než 30 zemích a
zaměstnává přes 8 000 lidí po celém
světě.

Další informace najdete na:
www.vwr.com
http://cz.vwr.com

