Oferta pracy dla osób, dla których SPRZEDAŻ jest nie tylko pracą.
Szukamy ludzi wytrwałych, lojalnych, uczciwych i zorientowanych na SUKCES. Jeśli ten opis
pasuje do Ciebie i jesteś gotów ciężko pracować by poczuć smak sukcesu – Aplikuj !!!
Jeśli się wahasz lub traktujesz sprzedaż, jako zajęcie tymczasowe, poszukaj innych ofert.

Od 30. lat LfC jest polską firmą innowacyjną o standardach europejskich, działającą w branży
wyrobów medycznych. Prowadzimy działalność: projektową, produkcyjną, badawczorozwojową i szkoleniową (autoryzacja-NIL) oraz promocyjno-handlową własnych wyrobów
medycznych w kraju i na świecie.
Aby realizować przyjętą strategię i osiągać stawiane cele doskonale rozumiemy, że
potrzebujemy wyjątkowych, wielostronnie utalentowanych ludzi, którzy chcą wspólnie z
nami realizować ambitne cele związane z rozwojem firmy przez kolejne lata.

W związku z ciągłym rozwojem obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
przedstawiciel handlowy (obszar działania do uzgodnienia).
Kandydat na to stanowisko powinien charakteryzować się wysokim poziomem motywacji,
orientacją na cele, wytrwałością i umiejętnością efektywnej pracy. Szukamy osób, które
wiedzą, że sprzedaż jest ich pasją, potrafią działać samodzielnie i współpracować w zespole.
Stanowisko zapewnia perspektywy sprzedaży, a jeśli chodzi o pakiet wynagrodzenia będzie
zapewniony indywidualny wpływ na nie, poprzez swoje osiągnięcia i wyniki.

Wymagania szczegółowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe;
prawo jazdy kat B – koniecznie poparte doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów
(praca w terenie);
znajomość technik sprzedaży i negocjacji na najwyższym szczeblu kompetencji;
łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
planowanie i wdrażanie działań w celu zwiększenia efektywności sprzedaży;
umiejętność budowania pozytywnych relacji z Klientami;
kreatywności w obszarze działania, wysoka determinacja i motywacja na osiągniecie
celu i sukcesu;
umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów, innowacyjnego myślenia,
doskonałej organizacji pracy;
odporności na stres;
mile widziana znajomość anatomii człowieka, podstaw bioinżynierii;
znajomości co najmniej 1 języka obcego; preferowany: jęz. angielski i/lub niemiecki,
ewentualnie rosyjski;

•

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz innych programów i aplikacji
biznesowych.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

ciekawą i odpowiedzialną pracę w doświadczonym i zaangażowanym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego;
udział w tworzeniu postępu w zakresie rozwiązań technologii medycznych;
wsparcie merytoryczne w okresie wdrożenia;
duży zakres samodzielności połączonej z odpowiedzialnością przy realizacji zadań;
interesujące warunki zatrudnienia, atrakcyjne i progresywne wynagrodzenie
uzależnione od doświadczenia Kandydata oraz stopnia przygotowania do pracy,
motywujący system premiowy;
• pełne narzędzia niezbędne do efektywnej pracy, z samochodem włącznie;
• możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów ogólnofirmowych.

Znasz swój potencjał i wpisujesz się w nasze oczekiwania, nie czekaj - prześlij swoje CV i list
motywacyjny i podejmij ryzyko zmian – zmian na lepsze.
Adres do korespondencji: kadry@lfc.com.pl
Jeśli zainteresujesz nas swoją osobą, zaprosimy Cię na rozmowę, byś mógł dowiedzieć się
więcej na temat firmy oraz stanowiska pracy, na które aplikujesz.
Zastrzegamy sobie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń:
Oświadczenia
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych
do celów związanych z procesem obecnej rekrutacji.
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Pracodawcę moich danych
do celów związanych z procesem przyszłych rekrutacji.
*niepotrzebne skreślić;

