
 

 

 

Přidej se k nám do týmu! 

Hledáme OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  

pro prodej zdravotnické techniky 

Uvítáme zájemce z celé ČR. Místo bydliště není kritériem. 

 

 

Kdo jsme a proč u nás pracovat? 

Jsme dodavateli špičkové zdravotnické techniky na český zdravotnický trh s 30letou tradicí 

se sídlem v Praze. Nabízíme unikátní technologie světových výrobců umožňující 

modernizaci českého lékařství. 

Jako první v českém zdravotnictví jsme uvedli na trh laparoskopickou chirurgickou techniku a 

neustále hledáme nové revoluční metody. Naším cílem je zprostředkovat nejkvalitnější 

zdravotnickou techniku pro naše zákazníky. 

Zaměřujeme se na obory ORL, chirurgie, gynekologie, neurochirurgie, urologie a ortopedie 

kam dodáváme techniku jako jsou lasery, vysokofrekvenční koagulační přístroje, 

endoskopické věže, neuromonitorace a mnoho dalších... 

  

 

Koho hledáme? 

Baví tě kontakt s lidmi? Zajímají tě nové technologie? Tak jsi tu správně! 

• Hledáme kolegy, kteří nehledají práci ale budoucnost 

• Sháníme nové motivované lidi, které zajímá technika (díky rozšíření našeho portfolia 

hledáme do týmu nové kolegy) 

• Jsou aktivní a komunikativní (budete v kontaktu se zákazníky i dodavateli) 

• Mají znalost angličtiny (většina našich dodavatelů sídlí mimo území ČR) 

• Umí se prezentovat a nebojí se světa byznysu 

• Jsou aktivními řidiči (ŘP skupiny B) 



 

 

Co tě u nás čeká? 

 

• Zajímavá práce, kde se dostaneš se do kontaktu s technikou (lasery, endoskopické 

věže, neuromonitoring, vysokofrekvenční koagulační přístroje aj.) 

• S námi pravidelně vycestuješ do zahraničí na zajímavá školení (technika jde neustále 

dopředu a my s ní držíme krok) 

• Na denní bázi si procvičíš znalost angličtiny (jak psanou, tak i mluvenou) 

• Zúčastníš se workshopů a interaktivních školení 

• Přátelské pracovní prostředí a flexibilní pracovní doba (jsme mladý kolegiální tým) 

• Odborný růst (každý den je přínosem informací, neustále se vzděláváme a držíme 

krok s technikou) 

• Samozřejmostí je pracovní telefon, notebook a vůz typu Škoda Octavia  

• Benefity v podobě vlastních rekreačních zařízení v Jizerských horách pro tebe a tvé 

rodinné příslušníky, nadstandardní preventivní lékařskou péči ve FN, 90,-Kč 

stravenky, 5 týdnů dovolené, možnost vlastního rozvoje a několikrát do roka různé 

firemní akce 

 

 

Chceš se přidat k nám do týmu? Pošli nám CV a přijď se k nám podívat.  

Rádi o tobě uslyšíme! 

hospimed@hospimed.cz 
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