
Obchodní, distribuční a servisní společnost EUREX MEDICA, spol. s r.o. s hlavním sídlem v Ostravě podnikající v oblasti 
humánní a veterinární medicíny se specializací na in vitro diagnostiku a zdravotní prostředky hledá pro rozšíření svých 
obchodních aktivit ambiciózního spolupracovníka na pozici 
 
Obchodního zástupce s cílem vyrůst na pozici Produktového manažera pro oblasti KOAGULOMETRIE. 
 
 Popis pracovního místa:  
- rozvoj obchodních aktivit na trhu ČR, 
- budování dlouhodobých obchodních vztahů se zákazníky (hematologické, imunohematologické, transfuzní a klinické 

laboratoře), 
- akvizice nových zákazníků a pracovišť, 
- poskytování odborného poradenství zákazníkům, 
- prezentace novinek a stávajícího sortimentu, 
- komunikace s výrobci v zahraničí, 
- aktivní účast na výstavách a konferencích. 
 
Požadavky: 
- VŠ vzdělání v dané odborné oblasti (ideálně hematologie či transfuzní medicína), 
- praxe v dané odborné oblasti výhodou (ideálně koagulometrie, hematologie či imunohematologie), 
- aktivní znalost anglického jazyka, 
- aktivní znalost práce na PC v MS Office, 
- řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič, 
- čistý trestní rejstřík, 
- samostatnost, flexibilita a ochota cestovat. 
 
Nabízíme: 
- HPP, 
- možnost profesního, obchodního a jazykového růstu a seberealizace, 
- příležitost spolubudovat mezinárodní distribuční síť na dalších trzích CEE, 
- odpovídající finanční hodnocení, 
- pracovní prostředky obchodního zástupce a firemní benefity, 
- trvalé bydliště není vázáno na sídlo společnosti. 
 
Bližší informace o naší společnosti můžete nalézt na stránkách www.eurexmedica.cz .  

V případě Vašeho zájmu prosíme zašlete svou nabídku včetně strukturovaného životopisu v českém a anglickém jazyce 
elektronicky na e-mailovou adresu info@eurexmedica.cz 
 
V průvodním dopisu prosím uveďte, že souhlasíte s využitím Vámi poskytnutých osobních informací za účelem tohoto 
výběrového řízení na pozici Obchodního zástupce v souladu se zněním Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Vybraní uchazeči budou zpětně kontaktováni a pozváni k osobnímu pohovoru. 
 
Předem děkujeme za Váš zájem a nabídku. 
Kontakt: 
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 
Výstavní 604/111 
703 00 Ostrava -Vítkovice 
e-mail:  info@eurexmedica.cz  

tel: 599 526 510 
www.eurexmedica.cz 
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