ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Η NIPD Genetics είναι μια κορυφαία πρωτοποριακή εταιρεία βιοτεχνολογίας που σχεδιάζει, αναπτύσσει και
παρέχει πρωτοποριακές εξετάσεις για την πρόβλεψη, τη διάγνωση και την πρόληψη γενετικών ασθενειών.
Λόγω της ταχείας ανάπτυξης, αναζητούμε υποψηφίους για να ενταχθούν στην ομάδα πωλήσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Επιθυμούμε να προσλάβουμε έμπειρους Ιατρικούς Επισκέπτες για την Κυπριακή αγορά. Θα είναι
υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες πωλήσεων, από την πρώτη επαφή με τον πελάτη μέχρι και την
ολοκλήρωση των συναλλαγών, και τη διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών.
ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να κατέχει άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, να είναι ενεργητικός και
έτοιμος να εξασφαλίσει την προώθηση του προϊόντος. Πρέπει να έχει εξαιρετικές διαπροσωπικές
δεξιότητες για να δημιουργεί θετικές και παραγωγικές σχέσεις με τους πελάτες. Πρέπει να είναι ένας καλός
ακροατής καθώς είναι σημαντικό να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Προώθηση προϊόντων της εταιρείας σε ιατρούς, κλινικές και ιατρικά κέντρα
• Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω του υφιστάμενου πελατολογίου της εταιρείας
• Διατήρηση και ενίσχυση υφιστάμενων σχέσεων πελατών
• Προσέγγιση και οργάνωση συναντήσεων με πιθανούς πελάτες
• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων πώλησης και την αξιολόγηση των
αναγκών των πελατών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Βιολογία, Γενετική, Χημεία,
Φαρμακολογία ή Δίπλωμα Ιατρικού επισκέπτη
• Ελάχιστη 3ετή προϋπηρεσία ως ιατρικός επισκέπτης
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
• Δυνατότητα ένταξης και εργασίας σε ομάδα
• Διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων, πρωτοβουλία και αυτονομία
• Αναλυτικές ικανότητες
• Δυνατότητα μετακίνησης και εκτός Κύπρου
• Δίπλωμα Οδήγησης
APPLICATIONS
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας με τίτλο Ιατρικός Επισκέπτης στην NIPD Genetics Public
Company Ltd στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hr@nipd.com, μαζί με μια σύντομη περιγραφή των προσόντων
σας που πιστεύετε σας καθιστούν κατάλληλο για τον ρόλο αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 22266888 ή επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας nipd.com.
Κάθε υποψηφιότητα θα θεωρηθεί εμπιστευτική.

31 Neas Engomis Str, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus.
Tel: + 357 22266888 www.nipd.com

Page 1 of 1

