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Axon Lab spol. s r. o. 
Lednická  1533 
CZ – 198 00 Praha 9 
Tel. + 420 326 921 318 

 

Jsme společnost, která se orientuje na služby zákazníkům v oblasti lékařské diagnostiky a Life Science ve více 
evropských zemích. Ve spolupráci s různými dodavateli dodáváme inovativní systémy nemocnicím, laboratořím, 
lékařům, lékárnám a výzkumu. Zaměřujeme se na komplexní služby s přesahem do budoucnosti. Základem i 
cílem našeho snažení jsou dlouhodobé obchodní vztahy a péče o zákazníka. 

Pro posílení našeho týmu hledáme 

                    ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Key account manager  
zdravotnická diagnostická technika / mikrobiologie, 
molekulární diagnostika 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pracovní náplň: 
 Návštěvy, představení portfolia a prodej vybraných zákazníků (nemocnice, laboratoře, výzk. ústavy apd.) 
 Aktivní akvizice, vyhledávání nových kontakt, péče o zákazníka 
 Aktivní přístup při rozhodování o prodejním portfoliu  
 Spoluzodpovědnost za umístění výrobků na trhu, kompetentní poradenství nabízených produktů 
 Vedení obchodního jednání od nabídky do uzavření obchodního případu  
 Dohled nad realizací zakázek 
 Zodpovědnost za obchodní výsledky 
 Komunikace v rámci koncernu a příslušnými autoritami 

Požadujeme: 
 Prokazatelnou praxi a zkušenosti na obdobné pozici min. 5 let 
 Vzdělání přírodovědného nebo technického zaměření, výborné prodejní dovednosti, proaktivní přístup 
 Podnikatelské myšlení, angažovanost, vyjednávací schopnosti 
 Komunikativní znalost AJ, samostatnost a zodpovědnost 
 Vysoké pracovní nasazení, znalost trhu a regionu 
 Velmi dobré prezentační schopnosti, znalost práce na PC (MS Office) 
 ŘP. sk. B, ochotu cestovat 
 Nástup ihned 

 

Nabízíme: 
 Zajímavé finanční ohodnocení, zázemí stabilní švýcarské firmy s dlouhodobou perspektivou  
 Spoluúčast na vybudování stabilní pozice na trhu 
 Automobil i k soukromým účelům, notebook, mobil 

 

Důvěra je základem spolupráce. Spojte Vaši budoucnost s naší firmou. Nabídneme Vám dostatečnou volnost pro 
uplatnění Vašich znalosti a schopnosti. Samozřejmostí je důkladné zapracování a průběžné vzdělávání 
 
Místo výkonu práce: Celá ČR 
 

Váš životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na mail:  
prodej@axonlab.cz, do předmětu uveďte název pozice 


