
Max Harter to dynamicznie rozwijająca się firma z sektora medycznego, działająca na rynku 

pozaszpitalnym, dostarczająca kompleksowe rozwiązania wpierające ratowanie życia osób 

zagrożonych nagłą śmiercią sercową. Współpracujemy z międzynarodowymi producentami sprzętu 

medycznego (defibrylatory AED), zapewniając pełną obsługę klientów. Specjalizujemy się również w 

edukacji, szkoleniach i doradztwie w zakresie wyposażenia podmiotów prywatnych i publicznych w 

najwyższej jakości systemy ochrony kardiologicznej. 

 

Do szybko rozwijającego się zespołu poszukujemy Przedstawiciela Handlowego, osoby z pasją do 

działania, ceniącą pracę z najwyższej jakości rozwiązaniami dedykowanymi ratowaniu życia i zdrowia 

ludzi. 

Zakres zadań: 

1. Bezpośrednia praca z klientami, przygotowywanie i wysyłka ofert handlowych 

2. Poszukiwanie potencjalnych klientów, docieranie do nich z ofertą 

3. Aktywna opieka nad klientem, doradztwo, budowanie relacji 

4. Koordynowanie przetargów, weryfikacja dokumentacji 

5. Udział w targach, konferencjach. 

Oferujemy: 

1. Pracę w firmie, której przyświeca idea podnoszenia świadomości skutecznych technik 

pierwszej pomocy  

2. Umowę o pracę oraz bonus premiowy uzależniony od wyników 

3. Możliwość  szybkiego rozwoju zawodowego 

4. Samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop 

5.  Szkolenia, pakiet medyczny 

6.  Doskonałą, pozytywną, pełną energii atmosferę w zespole 

 

Wymagania: 

 

1. Samodzielność, dynamizm w działaniu, podejście handlowe 

3. Pro-aktywność,  łatwość w nawiązywaniu  i utrzymywaniu długoterminowych relacji 

4. Potrzeba pracy z misją, chęć dostarczania rozwiązań o kluczowym znaczeniu dla zdrowia i 

życia 

6. Mile widziane wykształcenie: ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo 

7. Dodatkowym atutem jest praca w sektorze medycznym lub farmaceutycznym 

8. Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym 

9. Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów 

10. Prawo jazdy kat. B czynne. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy bwi@aims.pl. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, ze zm.)" 

 


