
Poszukujemy osoby, która:
• może się już pochwalić kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku sprzedażowym/ konsultantki/ promotorki 
(wykształcenie kierunkowe: kosmetologia, dermatologia, farmacja będzie dodatkowym atutem)

• swobodnie komunikuje się w języku angielskim
• na co dzień śledzi branżę i zna najnowsze trendy
• łatwo nawiązuje kontakty z nowopoznanymi osobami
• posiada wysoką kulturę osobistą i nienagnaną prezencję

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

• profesjonalne doradzanie pacjentom apteki w wyborze dermokosmetyków
• informowanie o właściwościach produktów, prowadzenie konsultacji i mini wykładów
• dbanie o wygląd apteki oraz uzupełnianie brakujących produktów
• monitorowanie aktualnych trendów w celu rekomendacji nowych produktów
• zapewnienie ciągłej dostępności oferty produktowej 

Zapraszamy do składania aplikacji! rekrutacja-apteki@medicover.pl

W aplikacji prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych 
przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 807 
Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Medicover Apteka to sieć 11 placówek w Polsce należących do Grupy Medicover. To miejsce, które zapewnia 
wysoki poziom doradztwa i opieki farmaceutycznej. Naszą nadrzędną wartością jest dobro pacjenta i pomoc 
drugiemu człowiekowi. Pracują tu ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy chcą w życiu czegoś więcej. 
Dołącz do nas!

Obecnie do Warszawy i Wrocławia poszukujemy kandydatów na stanowisko:

DERMOKONSULTANT(KA)

Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz:
• stabilizację i komfort pracy w jednej lokalizacji
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• realizację naszej misji, w której nadrzędną wartością jest dobro pacjenta i pomoc drugiemu człowiekowi
• szansę na realizowanie pomysłów i rozwój zawodowy
• możliwość udziału w innowacyjnych projektach zmieniających oblicze farmacji i medycyny w Polsce (m.in. na co 

dzień korzystamy z najnowszych technologii, wydajemy czasopismo do którego artykuły piszą pracownicy naszych 
aptek i inne..)

• przyjazną atmosferę pełną wsparcia i życzliwości oraz dobrą organizację pracy
• możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach oraz programach rozwojowych
• benefity (prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny, pakiet Multi Sport, Multi Kino, Multi Teatr, 

ubezpieczenie NNW, bony świąteczne, szeroka oferta zniżek na produkty w ramach platformy zakupowej 
Medicover_Benefits, bezpłatny dostęp do platformy MedicoverGO oferującej indywidualne plany dietetyczne i 
treningowe, możliwość skorzystania z szerokiej oferty akcji profilaktycznych oraz oferty zniżek na usługi oferowane 
przez inne spółki w ramach Grupy Medicover) 

https://www.medicover.pl/o-nas/grupa-medicover-w-polsce/apteki-medicover/



