
Spółka BIZNES UP Egberss Kocel Sikorski, wspierająca firmy 
we wprowadzaniu zmian niezbędnych do przejścia na kolejny poziom rozwoju, 
dla swojego Partnera poszukuje osoby na stanowisko:

W treści listu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam się 
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel Sikorski spółka jawna z siedzibą w 
Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla 
celów przyszłych rekrutacji”.

MANAGER HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ
sektor weterynaryjny 
LOKALIZACJA: WIELKOPOLSKA

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy w nowoczesnej hurtowni weterynaryjnej, 
będącej częścią grupy firm (przychodnia, laboratorium, zespoły lekarskie). 
W realizowanym projekcie rozwoju hurtowni, wspólnie z zespołem 
pracowników oraz we współpracy z Biznes Up, włączysz kolejny bieg 
i przyczynisz się do ekspansji tego nowoczesnego przedsiębiorstwa. 
Będziesz miał rzeczywisty i twórczy wpływ na rozwój firmy oraz na kształt 
nowo tworzonego stanowiska Managera Hurtowni.

DO KOGO APLIKUJESZ?

»  tworzeniem hurtowni, której marką będzie KOMPLEKSOWA 
OBSŁUGA GABINETÓW WETERYNARYJNYCH

kreowaniem i wdrażaniem strategii firmy

tworzeniem portfolio produktów z akcentem na mocny rozwój 
produktów wyłącznościowych (premium)

planowaniem działań marketingowych i promocyjnych z wykorzystaniem 
potencjału ekspertów oraz nowoczesnych narzędzi diagnostycznych grupy

rozbudową sieci klientów

rozbudową swojego zespołu handlowego pracującego w całej Polsce

realizowaniem planów sprzedażowych firmy, pamiętając, 
że istotne są oba wskaźniki: marża i obrót
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CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

» posiadasz praktykę w wykonywaniu powyższych zadań

branża farmaceutyczna nie jest Ci obca

masz doświadczenie handlowe oraz wiesz, jak zbudować i prowadzić zespół, 
który będzie motorem napędowym sprzedaży

masz pomysł i chcesz współtworzyć nowy rozdział rozwoju firmy, 
który będzie Twoim nowym wyzwaniem

świetnie komunikujesz się w języku angielskim

potrafisz brać odpowiedzialność za swoje decyzje
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APLIKUJ, JEŚLI

 » umowę o pracę (lub umowę dopasowaną do Twoich preferencji)

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji 
i wykonywanych obowiązków

narzędzia pracy – pełnie wyposażenie menadżerskie 

mieszkanie służbowe, jeżeli uznasz za konieczne
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CO OFERUJEMY?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu poprzez przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. 

JAK APLIKOWAĆ?

 » nie czujesz się pewnie, gdy masz wdrażać nowy projekt

męczą Cię spotkania i praca z handlowcami (również w terenie)

nie potrafisz sprzedawać nowości i produktów premium

nigdy nie wprowadzałeś nowych produktów na rynek
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TA PRACA NIE JEST DLA CIEBIE, JEŚLI


