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Twoje laboratorium – nasze rozwiązania 

 
 

 
 

WITKO Sp. z o.o., czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze projektowania i wyposażenia laboratoriów, 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: 

 
 

Przedstawiciel Naukowo Handlowy 
Miejsce pracy: WARSZAWA 

 
Twoje obowiązki 
 Aktywne zwiększanie sprzedaży, poszerzanie współpracy i pozyskiwanie nowych Klientów 

na powierzonym rynku 
 Analizowanie danych z rynku (np. potencjał rynku, analiza działań konkurencji) i wyciąganie z nich wniosków 

powodujących wzrost sprzedaży i rentowności 
 Utrzymywanie bardzo dobrych relacji biznesowych oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi Klientami 
 Realizowanie budżetów, celów sprzedażowych zgodnie z planem oraz polityką firmy 
 Wsparcie, doradztwo oraz opieka, także posprzedażowa nad Klientami 
 Planowanie i raportowanie swoich działań 
 Współtworzenie wizerunku firmy i odpowiedzialność za promocje produktów zgodnie z założoną strategią  
 Udział w spotkaniach, tj. sympozjach, konferencjach, oraz spotkaniach firmowych 

 
Nasze wymagania 
 Wykształcenie chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne bądź pokrewne lub doświadczenie zawodowe w tych 

obszarach (warunek konieczny) 
 Dobra orientacja w nowoczesnym sprzęcie, odczynnikach laboratoryjnych i materiałach zużywalnych 
 Mile widziane minimum 2 letnie doświadczenie w sprzedaży 
 Doskonała organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu, 
 Motywacja do stałego rozwijania rynku i poszukiwania nowych dróg rozwoju organizacji 
 Wysokie zaangażowanie w rozwijanie sprzedaży i dążenie do realizacji ustalonego celu 
 Nastawienie na kreatywne działanie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań 
 Komunikatywność, umiejętność współpracy z innymi działami firmy w procesie tworzenia oferty w celu dostosowania  

do potrzeb Klienta 
 Czynne prawo jazdy kategorii B 
 Dobra znajomość pakietu MS Office i języka angielskiego na poziomie min. B2 
 Wrodzony optymizm i radość życia 

 
Oferujemy 
 Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, 
 Cenne doświadczenie zawodowe i realny wpływ na rozwój firmy, 
 Niezbędne narzędzia do pracy (telefon, laptop, samochód służbowy), 
 Kompleksowy program wdrożeniowy i szkolenia merytoryczne, 
 Przyjazną atmosferę, dobrą organizację pracy i wsparcie przełożonych na etapie wdrożenia, 
 Prywatne ubezpieczenie NW, 
 Ciekawą i wymagającą dużej samodzielności pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, 
 Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie) 

 

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. 

 
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. Więcej na www.witko.com.pl. 
 

Dołącz do naszego zespołu! 


