Recordati Polska – oferująca leki Rx, OTC i suplementy diety jest rozwijającą się firmą farmaceutyczną wchodzącą
w skład międzynarodowej grupy farmaceutycznej Recordati.
Grupa Recordati istniejąca od 1926 roku, jest włoską spółką giełdową aktywnie działającą na wielu rynkach, promującą
szeroki wachlarz leków innowacyjnych w wielu obszarach terapeutycznych, w tym również leków specjalistycznych
przeznaczonych do leczenia rzadkich chorób (Recordati Rare Disease).
Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel Medyczny
Linia Kardio
(umowa na zastępstwo)
Praca z lekarzami rodzinnymi i kardiologami
Teren pracy:
•

województwo śląskie (preferowane miejsce zamieszkania: Katowice i okolice)

Zapraszamy do naszego Zespołu ambitne, dynamiczne, otwarte na wyzwania osoby, które aktywnie zaangażują się w
promowanie obecnego portfela produktów specjalistycznych, a także w przyszłe projekty wdrożeniowe.
Osoby, które dołączą do Zespołu Przedstawicieli Medycznych w naszej firmie będą zajmowały się:
• Promowaniem istniejących i wprowadzaniem na rynek kolejnych produktów
• Nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych z kluczowymi klientami
• Przygotowywaniem prezentacji i spotkań promocyjnych
• Realizacją planów marketingowych firmy
Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
• masz wykształcenie wyższe
• posiadasz poświadczone sukcesami doświadczenie w dziale sprzedaży w branży farmaceutycznej
• posiadasz minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Przedstawiciela Medycznego (mile widziane
doświadczenie w pracy z lekarzami kardiologami)
• lubisz uczyć się i rozwijać swoją wiedzę
• charakteryzujesz się gotowością do podejmowania nowych wyzwań i chęcią do doskonalenia swoich
umiejętności
• posiadasz umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy zespołowej
• potrafisz nawiązywać kontakty i lubisz pracować z ludźmi
• posiadasz ważne prawo jazdy kat. B i obsługujesz pakiet MS Office
i skutecznie zaprezentujesz się podczas procesu rekrutacji, zaoferujemy Ci ciekawą i odpowiedzialną pracę w naszym
zespole oraz możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu firmy i budowaniu jej sukcesów.
Dołączając do nas zyskasz:
• stabilną pracę w oparciu o umowę na pełen etat u solidnego pracodawcy
• rozwijanie swoich kompetencji poprzez liczne szkolenia sprzedażowo-produktowe
• zadaniowy tryb pracy
• niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)
• benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, system
kafeteryjny, karta lunchowa)
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego (m.in. dofinansowania do wakacji)

W Grupie Recordati wierzymy w równość szans, postrzegamy różnorodność jako wartość i nie tolerujemy żadnej
dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek,
przekonania polityczne lub religijne lub jakiekolwiek inne cechy osobiste.
Chcesz dołączyć do Recordati Polska? Aplikuj na adres e-mail: rekrutacja@recordati.com
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Rekrutacja on-line!
Wszystkie osoby zainteresowane przesłaniem aplikacji o pracę prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o
umieszczenie w treści przesłanych dokumentów poniższej klauzuli zgody. Wybór klauzuli jest dobrowolny i pozostaje do Państwa decyzji.
Klauzula nr 1 – w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w procesie rekrutacji w większym
zakresie, niż jest to przewidziane w Kodeksie Pracy.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu
rekrutacji.”
Klauzula nr 2 - w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w przyszłych procesach rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia
przyszłego procesu rekrutacji.”
Dodatkowo, pragniemy poinformować państwa, iż zgodnie z art. 13 RODO, Administratorem danych jest Recordati Polska Sp z o.o. Dane osobowe
przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks
Pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów
prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych, który powierzył
przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym (procesorom) na mocy art. 28 RODO. Dane osobowe zawarte w przesłanych
dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez (przewidywany czas przetwarzania danych to ok. 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia
procesu rekrutacji). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, okres przetwarzania danych
osobowych może być wyznaczony indywidualnie, nie dłużej niż 24 miesiące od momentu wyrażenia zgody. Informuje się o prawie dostępu do
swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi
zmianami). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz ustawowy i jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego
procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie
rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o
zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie
przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

