
 

 

Dbamy o zdrowie w zgodzie z naturą! 
 

Chcesz Nas poznać bliżej?  

Wejdź na www.phytopharm.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku: 

 

Specjalista ds. Obsługi Klienta 
 

Miejsce pracy: Klęka 

 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 Obsługa przypisanych klientów biznesowych (B2B) 
 Śledzenie realizacji zamówień, kontrola należności i wysyłania monitów, 
 Obsługa zapytań ofertowych przypisanych klientów, 
 Zbieranie informacji niezbędnych do przygotowania oferty, 
 Telefoniczne i osobiste prowadzenie rozmów handlowych z klientami,  
 Współpraca z działem Logistyki w zakresie monitorowania stanów magazynowych sprzedawanych 

produktów jak i materiałów powierzonych przez Klientów, 
 Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

Od kandydatów oczekujemy: 
 Wykształcenia wyższego  
 Minimum roczne doświadczenie w Dziale Sprzedaży, 
 Mile widziana znajomość branży farmaceutycznej,  
 Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (swobodna komunikacja w mowie i piśmie),  
 Nastawienia na realizację celów, odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane zadania, 
 Umiejętność obsługi MS Office w stopniu średniozaawansowanym; 
 Samodzielności oraz doskonałych zdolności planowania i organizacji własnej pracy, 
 Szybkość  i skuteczność reakcji na zmieniające się warunki. 

Dlaczego warto z nami współpracować?  
 Zapewniamy elastyczne godziny rozpoczynania pracy, umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia w 

organizacji znajdującej się w etapie dużego wzrostu. 
 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 

dofinasowanie do wypoczynku, paczki dla dzieci, dofinansowanie do aktywności sportowo-rekreacyjnej i 
rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, możliwość zakupienia grupowego 
ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego, 
współfinansowanie studiów podyplomowych i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej 

 
Zainteresowanych prosimy o: 

Przesłanie aktualnej aplikacji CV na adres mailowy: rekrutacje@europlant-group.pl w temacie wpisując nazwę 

stanowiska i Nr ref: B2B/II/2019. 
Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali 

Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. 

danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy".  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacje@europlant-group.pl  

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

http://www.phytopharm.pl/
mailto:rekrutacje@europlant-group.pl

