
 

 

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 

Miejsce pracy: Lewickie (pow. białostocki) 

 

Co zyskujesz: 

 Pełną codziennych wyzwań i atrakcyjną pracę w gronie profesjonalistów  

 Perspektywę zdobycia szerokiego doświadczenia zawodowego  

 Komfort pracy w zespole, który wyróżnia zaangażowanie, entuzjazm i relacje 

wzajemnego zaufania  

 Pakiet atrakcyjnych benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do pakietu sportowego, 

pakietu medycznego, ubezpieczenie grupowe)  

 

 

 

Łatwiej Ci będzie zacząć jeśli: 

 posiadasz wykształcenie wyższe – preferowane techniczne 

 umiesz biegle posługiwać się pakietem MS Office 

 jesteś otwarty/a na pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej 

 umiejesz pracować w zespole, a współpracowanie z innymi obszarami firmy nie 

sprawi Ci problemu 

 jesteś sumienny/a, odpowiedzialny/a 

 jesteś dobrze zorganizowany/a 

 posiadasz predyspozycje techniczne 

 

 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 obsługa klientów z branży medycznej na poziomie administracyjnym, kontakt z 

pracownikami jednostek służby zdrowia i wystawianie niezbędnych dokumentów przy 

realizacji zamówień na wyroby medyczne 

 współpraca i utrzymywanie relacji z pracownikami innych działów przy realizacji 

powierzonych zadań 

 

 

 

Inne: 
 firma ma siedzibę 6 km od Białegostoku, z dojazdem komunikacją miejską, pierwsza 

strefa (autobusy dostosowane do godzin pracy) 

 

 

 



 

 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego 

pod przyciskiem APLIKUJ 

 

Wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego oznacza, że ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny   

będzie przetwarzała Twoje dane osobowe podane w formularzu, w dokumentach dołączonych do formularza oraz innych 

danych zebranych podczas procesu rekrutacji jako ich Administrator danych osobowych (dalej jako ADO) w celu związanym z 

prowadzeniem rekrutacji. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduję się na 

https://chm.eu/polityka-prywatnosci/ 

Jeśli w przesyłanych dokumentach podajesz dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o 

stanie zdrowia) w przesłanych dokumentach musi znaleźć się oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 RODO podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w dokumentach rekrutacyjnych w celach 

związanych z rekrutacją”. 

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ChM sp. z o.o. prosimy o 

zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ChM sp. z o. o., Lewickie 3 b, 

16-061 Juchnowiec Kościelny moich danych osobowych podawanych podczas ubiegania się o zatrudnienie, w tym w 

dokumentach rekrutacyjnych w celach związanych z prowadzeniem przyszłych rekrutacji”. 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. 

 

https://chm.eu/polityka-prywatnosci/

