
 
Customer Sales Representative Poland 

Cel pracy: 

Jako osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientami masz istotny wpływ w podnoszenie jakości obsługi i wzrost 
przychodów firmy z kanału online na rynku polskim.  

O firmie: 

Instrumedic to wiodący w Polsce, szybko rozwijający się dystrybutor narzędzi medycznych w szczególności narzędzi 
stomatologicznych i chirurgicznych. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży B2B za pośrednictwem internetu. 
Mniejszy udział w firmie mają zamówienia od Klientów detalicznych.  

Nasze produkty to przede wszystkim narzędzia stomatologiczne i chirurgiczne wykorzystywane do pracy w gabinetach 
stomatologicznych, klinikach i szpitalach specjalistycznych. Szeroka oferta, wysokiej jakości produkty ze stali 
chirurgicznej oraz doskonała obsługa Klienta to nasze priorytety. Dzięki dostarczaniu jakościowych produktów do 
stomatologii mamy istotny wpływ w poprawę jakości leczenia pacjentów.  

Za projektem stoją przedsiębiorcy z pasją do internetu, branży medycznej oraz finansowania startupów. Nasz 
dynamiczny zespół codziennie pracuje nad dostosowaniem oferty do potrzeb Klientów. Więcej o nas znajdziesz na 
stronie www.instrumedic.pl  

Wyzwanie dla Ciebie: 

Na stanowisku CSR pomożesz naszym Klientom w zakupie odpowiednich produktów, tak aby zapewnić im jak 
najlepszą obsługę. W końcowym rezultacie zapewnisz im zadowolenie z zakupów w sklepie Instrumedic. Pomożesz 
także zwiększyć sprzedaż narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych. Każdego dnia chcemy być najlepsi w tym co 
robimy, więc odpowiadamy na każde zapytanie Klienta. Gwarantujemy dostępność produktów, szybką realizację 
zamówienia, fachową poradę i wysoką jakość instrumentów medycznych. 

Dodatkowe zadania: 

- udzielanie fachowych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu 
- miła obsługa zleceń telefonicznych i poczty elektronicznej 
- zwiększenie sprzedaży(cross-selling i up-selling) 
- tworzenie treści na stronie sklepu 
- obsługa zamówień ze sklepu 

Jeśli pasuje do Ciebie: 

- pracowitość i zaangażowanie w pracy 
- efektywność w wykonywaniu zadań 
- komunikatywność i odpowiedzialność 
- energiczne i pozytywne podejście do obsługi Klienta 
- umiejętność szybkiego uczenia się 

aplikuj do nas już dzisiaj! 

Oferujemy: 

- atrakcyjne wynagrodzenie na umowę 
- telefon służbowy 
- elastyczne godziny pracy 
- możliwość pracy zdalnej w Warszawie 

Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj jeśli chcesz podjąć wyzwanie. Wyślij swoją aplikację na stanowisko na adres 
sklep@instrumedic.pl 
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