A Medicontur Orvostechnikai Kft. egy dinamikusan növekvő, technológia-orientált középvállalat,
amely szemészeti implantátumok és műtéti eszközök gyártásában vezető szerepet tölt be Európában.
Zsámbéki központjában találhatóak a kutatás-fejlesztés, a gyártás, a logisztika és a minőségirányítás
részlegei, míg Budapesten, Franciaországban és Csehországban lokális, Genfben pedig nemzetközi
kereskedelmi irodát működtet. A Medicontur több mint 60 országba exportál, a legfontosabb piacai
között van Németország, ahol partnercégeken keresztül jelentős a piaci részesedése.
A Medicontur új munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Kereskedelmi ügyintéző
Feladatok:
• Szemészeti és optikai berendezésekkel, műszerekkel kapcsolatos teljes kereskedelmi folyamat
végzése (árlisták készítése, ajánlatkérések felvétele, árajánlatok készítése és nyilvántartása,
vevői megrendelések feldolgozása, szállításának előkészítése, konszignációs készletkezelés,
beszerzési rendelések kezelése, beérkezett áruk bevételezése)
• konszignációs készletkezelés
• vevőkkel és nemzetközi szállítókkal való folyamatos kapcsolattartás és ügyintézés
• vevőkhöz küldendő áruk szállítási módjának, idejének szervezése
• készletkezelés, készletgazdálkodás, leltározás
• részvétel közbeszerzési pályázatok szakmai anyagának elkészítésében
• kapcsolattartás, együttműködés a szervizzel
• szakreferensek munkájának támogatása (forgalmi listák készítése, statisztikák vezetése, demo
kihelyezések ügyintézése)
Elvárások:
•
•
•
•
•
•

minimum érettségi
kereskedelmi/logisztikai tapasztalat vagy végzettség
hasonló munkakörben, ideális esetben egészségügyi, gyógyászati területen szerzett minimum
2-3 éves tapasztalat
középfokú angolnyelv-tudás
precizitás
kiváló szervező- és önálló problémamegoldó készség

Előny:
•
•

szakirányú felsőfokú szaktanfolyam/főiskolai végzettség vagy egészségügyi területen szerzett
kereskedelmi tapasztalat
vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•

Dinamikusan fejlődő innovatív vállalat stabil háttérrel
Versenyképes fizetés, béren kívüli juttatások
Cafeteria (SZÉP kártya, magán-egészségügyi ellátás, óvodai, bölcsődei, iskolai támogatás)
Konferenciákon, tréningeken, kiállításokon és szakmai rendezvényeken való részvétel
lehetősége
Legkorszerűbb technológiák megismerése
Csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban

Munkavégzés helye:
•

Budapest XI. kerület
Az önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével a következő e-mail címre várjuk:
career@medicontur.hu

Pályázó a jelentkezésével beleegyezik, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik és
személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Amennyiben a pályázó pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a
pályázati anyaga megsemmisítésre kerül

