MARKETING AND SALES ASSISTANT - MICROBIOLOGY
Asistent(ka) marketingu a obchodu v oboru mikrobiologie
Thermo Fisher Scientific Inc. je mezinárodní společností s více než 50 000 zaměstnanci v 50 zemích.
Divize Mikrobiologie nabízí široké spektrum diagnostických produktů zákazníkům v klinické mikrobiologii, v
laboratořích testování bezpečnosti potravin, vody a životního prostředí, ve veterinárním lékařství a
biotechnologii.
Asistent(ka) obchodu, marketingu a technické podpory v divizi Mikrobiologie v České republice je
komplexní pozice zahrnující činnost v několika oblastech. Mezi hlavní úkoly patří podpora prodejního týmu
a spolupráce s obchodním manažerem, spolupráce s odděleními marketingu a technické podpory v
zahraničí, spolupráce s manažerem logistiky a zákaznickým servisem. Nabízená pozice je zástup po dobu
mateřské dovolené (od dubna 2017 do června 2019).
Náplň práce


OBCHOD
 podpora obchodního týmu a spolupráce s obchodním manažerem
 příprava, aktualizace a organizace produktové dokumentace
 příprava analýz prodejů
 správa databáze zákazníků
 administrativní příprava podkladů pro veřejné soutěže
 komunikace s regulačními orgány (SÚKL)
 administrativní podpora (organizace letenek, ubytování,…)



TECHNICKÁ PODPORA
 řešení technických dotazů, příp. reklamací technického charakteru ve spolupráci manažerem
logistiky a zahraničním oddělením technické podpory
 komunikace s odděleními technické podpory (písemně i telefonicky v AJ)



MARKETING
 organizace překladů produktové dokumentace (návody, bezpečnostní listy), korektury překladů a
samostatné překlady technické dokumentace a informací pro zákazníky
 aktualizace a příprava ceníků
 spoluúčast na přípravě marketingových akcí, účasti obchodního týmu na symposiích a
seminářích
 komunikace s oddělením marketingu v zahraničí (písemně i telefonicky v AJ)

Požadavky
 vzdělání: SŠ, VOŠ i VŠ (bakalářské nebo magisterské studium) přírodovědného resp.
zdravotnického zaměření, nejlépe mikrobiologie (příp. hygiena potravin, biochemie, biologie)
 výborná znalost angličtiny slovem i písmem
 pokročilá znalost práce s PC: MS Office (zejm. Excel, PowerPoint, Word)
 schopnost práce v týmu i samostatnost
 organizační schopnosti
 praxe v mikrobiologické (biochemické) laboratoři vítána
Nabízíme
 zajímavou, pestrou práci v aktivním týmu
 spolupráci se zahraničními kolegy v mezinárodní organizaci
 uplatnění znalostí AJ, mikrobiologie a rozvoj komunikačních schopností
 velmi příjemné pracovní prostředí moderní kanceláře v Brně
 5 týdnů dovolené, stravenky
Životopis prosím pošlete na: iva.tatranova@thermofisher.com

