
Jsi nadšen pro moderní zdravotnické technologie 
a chceš se stát obchodníkem? 

 
Společnost S.A.B. Impex se zabývá vyhledáváním inovativních produktů pro nemocnice i soukromé 
lékaře a prodejem zdravotnického materiálu. Máme spolehlivý tým lidí a v současné době hledáme 
šikovného člověka na pozici: 
 

OBCHODNÍ REPREZENTANT - Praha 
 

• Jsi nadšen pro moderní zdravotnické technologie a toužíš být užitečný? 

• Chceš se stát obchodníkem v oblasti zdravotnictví v zavedené firmě? 
• Je pro Tebe důležité, aby Ti byla dána možnost samostatného jednání? 

• Chceš se posunout dál a získat nové zkušenosti? 
 
 

Co bude výsledkem Tvojí práce: 
• Zaškolení lékaři, kteří umí správně používat naše produkty a pomáhají tak svým pacientům. 

• Prodaný zdravotnický materiál ve spolupráci s našimi tuzemskými i zahraničními dodavateli. 
 

Bez čeho se na této pozici neobejdeš: 
• Znalost AJ – komunikativní úroveň. 

• ŘP skupiny B a ochota cestovat za zákazníky v rámci Prahy a Čech. 

• Vzdělání v oboru medicíny, biomedicínského inženýrství, biochemie, přírodních věd, … 

• Profesionální a aktivní přístup ke svěřeným úkolům, důkladnost a vytrvalost. 

• Touha být užitečný a pracovat přímo s doktory (budeš přítomen i přímo na sále). 

• Schopnost hledat nová, často netradiční řešení. 

• Chuť něco dokázat! 
 

Co Ti nabídneme my: 
• Možnost tvořit, realizovat své nápady a rozšířit sortiment firmy, 

• Firemní benefity 

• Automobil, notebook, telefon 

• Ty sám budeš moci ovlivnit výši svého platu. 

 
Místo výkonu práce: 

• Praha, schůzky a obchodní jednání v rámci Čech 
 
Ve zvyšování odbornosti Tě rádi podpoříme. Pokud si Tě Vybereme, nejdříve Tě komplexně 
proškolíme. Můžeš se těšit na různorodou práci, kde budeš mít možnost stát se jedním z našeho 
sehraného týmu odborníků. U nás budeš mít zaměstnání, které má smysl! Za Tvé vynikající výsledky 
Tě také náležitě oceníme. 
 

Pokud Tě tato pozice zaujala, dej nám o tom vědět na emailovou adresu iranova@sab-medical.com 
Více informací o naší společnosti na www.sab-medical.com 
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