Copernicus sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się szczecińska firma hi-tech specjalizująca się w
projektowaniu, rozwoju, produkcji i komercjalizacji na całym świecie systemów podskórnego podawania
leków (wstrzykiwaczy). Obecnie firma poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent działu rozwoju rynku
Podstawowe zadania i obowiązki:

•

bieżąca analiza rynku produktów oferowanych przez firmę m.in. śledzenie trendów i nowości na rynku
produktów medycznych

•

wsparcie w realizacji planów marketingowo – promocyjnych firmy

•

realizacja działań związanych z dostarczaniem produktów do klientów

•

przygotowywanie materiałów promocyjnych dla klientów

•

opieka nad stroną www i prowadzenie kontaktu z klientami w mediach społecznościowych

•

utrzymywanie profesjonalnych relacji z klientami

•

pomoc przy planowaniu i organizacji wybranych wydarzeń promocyjnych (targi, konferencje)

•

wsparcie w realizowaniu pozostałych projektów działu

Wymagania:

•

Wykształcenie wyższe

•

Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym

•

Dokładność, staranność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków

•

Umiejętność pracy pod presją czasu

•

Komunikatywność i pozytywne usposobienie

•

Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

•

Znajomość obsługi programów graficznych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

▪

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

▪

Pracę w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie, działającej na rynkach międzynarodowych

▪

Przyjazną atmosferę pracy

▪

Uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach

▪

Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego

▪

Pakiet socjalny

▪

Kartę Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@data.pl w temacie maila wpisując
nazwę stanowiska z ogłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. Dane zbierane
są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie zapisu: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, dla potrzeb bieżącego procesu rekrutacyjnego firmy Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie 71-344, przy ul. Litewskiej 10a, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr
133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

