to doskonale rozpoznawalna marka w weterynarii należąca do Vet Planet, dynamicznej
polskiej firmy operującej w kraju jak i kilkunastu rynkach Europy.

Poszukujemy kandydata na stanowisko

Product Manager do działu Diagnostyki
Miejsce pracy: mazowieckie / Łomianki
Zadania:
✓ Poszerzanie sieci odbiorców dla produktów firmy – lekarze weterynarii i laboratoria diagnostyczne
✓ Efektywna współpraca z lekarzami weterynarii i pracownikami laboratoriów diagnostycznych
✓ Przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy z zakresu diagnostyki weterynaryjnej
✓ Aktywny udział w tworzeniu portfolio produktów diagnostycznych firmy, obejmującego zarówno produkty
przeznaczone do gabinetów weterynaryjnych (szybkie testy diagnostyczne, analizatory diagnostyczne) jak
również do laboratoriów diagnostycznych (testy ELISA, PCR itp.)
✓ Implementacja nowych technologii diagnostycznych
✓ Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych
✓ Monitorowanie i analiza danych rynkowych, konkurencji
✓ Dbanie o dobre imię i wizerunek firmy
Wymagania:
✓ Doświadczenie w branży diagnostycznej, idealnie absolwent medycyny weterynaryjnej lub pokrewnego
kierunku studiów
✓ Znajomość zasad diagnostyki weterynaryjnej oraz wiedza z zakresu chorób zakaźnych zwierząt
towarzyszących
✓ Mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą lub marketingiem w branży
weterynaryjnej
✓ Chęć rozwoju i pasja do zawodowego podnoszenia kwalifikacji w diagnostyce weterynaryjnej
✓ Zorientowanie na wynik, umiejętność organizacji pracy, kreatywność
✓ Umiejętność pracy w zespole, pozytywne usposobienie
✓ Dyspozycyjność, gotowość do podróży na terenie Polski
✓ Prawo jazdy kat. B
✓ Dobra znajomość j. angielskiego
Oferujemy
✓ Ciekawą i pełną wyzwań pracę w firmie o wysokiej kulturze biznesowej i organizacyjnej,
✓ Możliwość rozwoju zawodowego oraz personalnego
✓ Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
✓ Szeroki pakiet benefitów.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: s.staszewska@vetexpert.pl z dopiskiem
„diagnostyka”
Aplikacje przyjmujemy do 10.02.2018 r.

