
WITKO Group 
Twoje laboratorium – nasze rozwiązania 

 
 

WITKO Group to więcej niż miejsce pracy. WITKO to przede wszystkim ludzie pełni pasji, zaangażowania, 
którzy chcą w życiu czegoś więcej. WITKO Group to w pełni polska firma rodzinna, której motorem jest pasja 
do badań i odkryć. Od ponad 30 lat zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla laboratoriów  
z branży badań naukowych, farmaceutycznej, biotechnologii, przemysłowej, edukacyjnej, rządowej i opieki 
zdrowotnej. W WITKO wierzymy w fascynujące możliwości innowacji i rozwoju nauki zarówno dla ludzi,  
jak i dla środowiska. Dołącz do naszego zespołu! 
 

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na 3 stanowiskach: 
 

PRZEDSTAWICIEL NAUKOWO-HANDLOWY  
Region: Warszawa (preferowane miejsce zamieszkania Warszawa) 

Region: Wrocław (preferowane miejsce zamieszkania Wrocław) 
Region: Poznań (preferowane miejsce zamieszkania Poznań) 

 
Zakres zadań: 
 

 osiąganie ekonomicznych celów biznesowych 
 nawiązywanie i utrzymywanie obustronnie satysfakcjonujących relacji z klientami, 
 przygotowywanie rozwiązań produktowych zaspokajających potrzeby klientów, 
 
Wymagania: 
 

 wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne, 
 dobra orientacja w nowoczesnym sprzęcie, odczynnikach laboratoryjnych i materiałach 
zużywalnych 
 mile widziane minimum 2 letnie doświadczenie w sprzedaży, 
 umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem, 
 umiejętności sprzedażowe, 
 dobra znajomość języka angielskiego, 
 czynne prawo jazdy kategorii B, 
 dobra znajomość pakietu MS Office, 
 dyspozycyjność, mobilność – praca ma charakter wyjazdowy 
 
Oferujemy: 
 

 ciekawą i wymagającą dużej samodzielności pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, 
 szkolenia merytoryczne, 
 wynagrodzenie powiązane z osiągnięciami, 
 telefon i samochód służbowy oraz notebook, 
 prywatne ubezpieczenie ING 
 od 30 lat zatrudniamy tylko na umowę o pracę. 

 
 

Kandydatów, którzy są gotowi podjąć wyzwania stanowiska, prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@witko.com.pl 

 
 

Prosimy o dodanie klauzuli  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10. 05. 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; (Dz.U. 2018 poz. 

1000)”. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 


