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

Regionalny Manager Sprzedaży – dział bydło
Rejon pracy: zachód Polski
OPIS STANOWISKA:

▪

efektywna współpraca z lekarzami weterynarii

▪

realizacja wyznaczonych zadań

▪

przeprowadzanie szkoleń dla lekarzy z zakresu żywienia dużych zwierząt

▪

monitoring i analiza danych rynkowych

▪

reprezentacja firmy oraz dbanie o jej dobry wizerunek

WYMAGANIA:

▪

doświadczenie w sprzedaży

▪

wykształcenie wyższe, dodatkowym atutem będzie dyplom wydziałów: nauk o zwierzętach, weterynarii,
technologii żywienia zwierząt lub pokrewnych kierunków

▪

mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą lub marketingiem w branży weterynaryjnej

▪

zorientowanie na wyniki pracy, umiejętność sprawnej organizacji, kreatywność i rzetelność

▪

umiejętność pracy w zespole, wysoka komunikatywność i pozytywne usposobienie

▪

dyspozycyjność

▪

prawo jazdy kat. B

▪

dobra znajomość języków obcych mile widziana

OFERUJEMY:

▪

Atrakcyjne warunki zatrudnienia

▪

Profesjonalny rozwój zawodowy i interpersonalny

▪

Przyjazną atmosferę w pracy w profesjonalnym środowisku

▪

Bogaty pakiet socjalny
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Aplikacje przyjmujemy do 15 czerwca 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Vet Planet Sp. z o.o. z

siedzibą w Łomiankach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Vet Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Brukowa
36/2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

