
Jsme společnost S. A. B. Impex a na trhu působíme již 26 let. Specializujeme se na dovoz a distribuci 
zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky vysoké kvality. Neustále vyhledáváme a rozšiřujeme naši 
nabídku o nové a inovativní produkty, které jsou přínosem nejen pro nemocnice, lékaře a další zdravotnický 
personál. Naším posláním je pomáhat lékařům vyléčit pacienta. 
 
Nyní do našeho spolehlivého týmu hledáme aktivní kolegyni/aktivního kolegu s profesionální přístupem 
na pozici: 
 

 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE TĚLEM I DUŠÍ 
pro Prahu a Čechy 

 
 

• Máte nadšení pro moderní zdravotnické technologie? 

• Cítíte se u zákazníka jako ryba ve vodě? 

• Máte za sebou skvělé obchodní výsledky? 

• Chcete se posunout dál a nabrat nové zkušenosti? 

• Znáte zdravotnické prostředí a je Vám blízké? 

• Chcete být poradce lékařů? 
 

Pokud ano, pak jste to právě Vy, na koho čekáme! 
 

Pozor ale, tato práce není pro každého. Pokud neustojíte pobyt na operačním sále, pak už nemusíte číst dál. 
 
 
 

Co bude Vaší náplní práce: 
• prodej zdravotnického materiálu a techniky ve spolupráci s našimi tuzemskými i zahraničními dodavateli 

• zaškolování lékařů, aby uměli správně používat naše produkty a pomáhali tak svým pacientům 

• udržování dobrého jména naší firmy a péče o stávající zákazníky 

• vyhledávání nových příležitostí a budování své klientely 
 
 

Bez čeho se na této pozici neobejdete: 
• obchodnický duch 

• aktivní, dobrá znalost angličtiny 

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

• zájem se vzdělávat v oboru medicíny, biochemie, přírodních věd atd.  

• velký zájem a zkušenosti z prodeje v oblasti zdravotnictví – biologie, biomedicína, chemie, technické 
zaměření na medicínu atd.  

• profesionální a aktivní přístup ke svěřeným úkolům, důslednost a vytrvalost 

• schopnost hledat nové a často netradiční řešení  
 
 

Co nabídneme my Vám: 
• pestrou práci ve stabilní firmě a skvělém, přátelském kolektivu 

• možnost tvořit a realizovat své nápady 

• motivující mzdu, jejíž výše záleží na Vás 

• výuku angličtiny, školení a další firemní vzdělávání 

• firemní benefity – stravenky, sick days, mobilní telefon s neomezeným tarifem i k soukromým účelům, 
po roce příspěvek na penzijní připojištění a Multisport kartu, lyžování v Alpách  


