Medical Technologies
Hledáme nové kolegy na pozici PRODUKTOVÝ SPECIALISTA VÝVOJE ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY.

pracovní náplň:
•  Sledovat trh v oblasti zdravotnické techniky
•  Analyzovat strategické možnosti vývoje nových produktů
•  Zkoumat konkurenci, nové trendy z pohledu nových technologií i klinického fungování
svěřených produktů
•  Připravovat zadání pro vývoj nových projektů
•  Společně s vývojem se budete podílet na definici parametrů nových přístrojů a jejich testování v
průběhu vývoje
•  Součástí Vaší práce bude také příprava propagační strategie a spolupráce při uvedení nových
produktů na trh
•  Pro to, aby se „Vaše výrobky“ dobře prodávaly, budete školit prodejce a distributory
•  Budete mít také možnost se přímo podílet na budování zahraniční distribuční sítě
požadavky:
•  Profesní růst v expandující mezinárodní technologické společnosti
• Zajímavé technologické projekty v oblasti medicínských elektronických systémů
• Angličtinu na vysoké úrovni slovem a písmem, znalost dalšího světového jazyka je vítána
• Ochotu učit se a rozvíjet své znalosti
• Pružnost a flexibilitu
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesní a osobní růst v expandující mezinárodní společnosti
Práci na zajímavých projektech spojených s vývojem nových technologií
Zajímavé finanční ohodnocení
Pružnou pracovní dobu
Bohatý systém zaměstnaneckých benefitů
Jazykové a další odborné vzdělávací kurzy na pracovišti
Příjemné pracovní prostředí v nových kancelářských prostorách
Přátelský  tým kolegů, otevřenou komunikaci
Společenské a sportovní akce

Společnost Medical Technologies je  světový leader v oblasti vývoje
a výroby medicínských přístrojů pro fyzikální terapii a respektovanou
společností v oblasti kardiologie a estetické medicíny s neustále
rostoucím podílem na světových trzích. Vývojové centrum společnosti
dnes v Praze zaměstnává více než 100 lidí. Rozsáhlé produktové
portfolio je vyráběno ve dvou vlastních výrobních závodech v Evropě
a distribuováno pod značkou BTL ve více než 100 zemích světa
prostřednictvím sítě vlastních prodejních poboček a obchodních partnerů.
Od svého vzniku, v roce 1993, buduje společnost komplexní technologické know-how napříč širokým
spektrem oborů. Filosofií firmy je uvádět na trh technologicky jedinečné produkty s vysokou přidanou
hodnotou, špičkovou kvalitou a osobitým designem.

Zasílejte prosím svůj strukturovaný životopis v anglickém jazyce na email:
svobodovam@btlnet.com

