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Θέση Εργασίας ΒΙΟΛΟΓΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. - Αθήνα  

 

Αναζητάμε στέλεχος για να ενισχύσει την δυναμική και αναπτυσσόμενη ομάδα στα κεντρικά μας 

γραφεία στην Αθήνα. 

Ως Βιολόγος - Υπεύθυνoς/η Ανάπτυξης Πωλήσεων (ΥΑΠ) οι ευθύνες σου θα επικεντρωθούν στην 

υποστήριξη της ομάδας Πωλήσεων στον Ερευνητικό τομέα στην Ελλάδα για την ανάπτυξη 

πελατολογίου, διαχείριση εμπορικών σχέσεων και την επίτευξη στόχων πωλήσεων. 

 

Ως ΥΑΠ στην Εταιρεία μας θα επιδείξεις και θα αναπτύξεις τις ικανότητές σου στα ακόλουθα: 

• Να συνδράμεις στην ανάπτυξη του τομέα πωλήσεων καινοτόμων μοριακών προϊόντων στην 

αιχμή της τεχνολογίας. 

• Να συνεργάζεσαι με την ομάδα μάρκετινγκ για την ανάπτυξη πωλήσεων και εμπορικών 

ευκαιριών. 

• Να αναπτύσσεις και να διαχειρίζεσαι εμπορικές σχέσεων με τους ηγέτες της μοριακής 

έρευνας και καινοτομίας  και άλλους βασικούς επαγγελματίες του χώρου. 

• Να διαχειρίζεσαι τον πλήρη κύκλο της διαδικασίας πώλησης συμπεριλαμβανομένων των 

επαναλαμβανόμενων πωλήσεων και της αναζήτησης νέων ευκαιριών. 

• Να ενεργείς ενωτικά και οργανωτικά μέσα σε ομάδα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης, εντός  

και εκτός Εταιρείας, διασφαλίζοντας την επιτυχή και άμεση εκτέλεση πωλήσεων.  

• Να λειτουργείς ως αξιόπιστος συνεργάτης των πελατών.  

• Να παρακολουθείς εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις δικτύωσης και ανάπτυξης 

προσωπικών επαφών. 

 

Ιδανικά, για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες του ρόλου θα πρέπει να διαθέτεις: 

• 3-5 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Εργαστήριο ή Εμπορική Εταιρεία συναφούς αντικειμένου. 

• Πτυχίο Βιολογικής κατεύθυνσης από Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Μεταπτυχιακό πτυχίο θα 

εκτιμηθεί θετικά.  

• Απαραίτητες γνώσεις στον τομέα Real-Time PCR και Next Generation Sequencing. 

• Άριστο χειρισμό της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

• Μεγάλη εξοικείωση στην χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows και πολύ καλή γνώση χειρισμού 

των προγραμμάτων MS Excel & Word. Εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων ERP, και ειδικότερα 

της Entersoft, θα εκτιμηθεί θετικά. 

• Δημιουργική και αναλυτική σκέψη. 

• Επαγγελματική προσέγγιση, επιχειρηματική αντίληψη 

• Ομαδικό πνεύμα και ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Δίπλωμα Οδήγησης 

• Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια 

 

Προσφέρουμε: 

• Δυνατότητες ανέλιξης σε αναπτυξιακό περιβάλλον. 

• Χρηματοδότηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

• Παροχή πρόσβασης σε πληθώρα ενημερωτικών πόρων/βιβλιοθηκών. 

• Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

• Ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών. 

• Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας. 
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Η ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ 

• Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των Διαγνωστικών στους τομείς της Υγείας του 

ανθρώπου, της Ποιότητας των τροφίμων και του Ελέγχου της υγιεινής. Βασικοί πελάτες μας 

είναι Νοσοκομεία, Κλινικά εργαστήρια, Βιομηχανίες τροφίμων και Εργαστήρια ελέγχου 

ποιότητας.  

• Στα πλαίσια της ανάπτυξης της η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον Ερευνητικό κλάδο με 

εξειδίκευση στα προϊόντα Γενωμικής Έρευνας. Βασικοί πελάτες είναι τα  Πανεπιστημιακά και 

Ερευνητικά εργαστήρια.  

• Προωθούμε και εμπορευόμαστε καινοτόμες λύσεις, υψηλής αξιοπιστίας, (αναλώσιμα και 

εξοπλισμό) σε  αποκλειστική συνεργασία με καταξιωμένους κατασκευαστές οίκους. 

• Γνωρίζουμε και κατανοούμε βαθιά τις λύσεις που προσφέρουμε για τις εφαρμογές που 

υποστηρίζουμε, επενδύοντας στην διαρκή μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους πελάτες μας. 

• Παρέχουμε συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

υποστηρίζοντας  σταθερά τους πελάτες μας πριν και μετά την πώληση.  

• Προπάντων βασιζόμαστε: 

o στην διατήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαδικασιών μας, 

o στην τεχνογνωσία, το ταλέντο και την δυναμική των στελεχών μας, 

o στην καλλιέργεια  μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (stakeholders).  

Ιδρύθηκε το 1984, με έδρα την Αθήνα, απασχολεί σήμερα 40 άτομα προσωπικό και είναι 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και 13485:2016 από την TÜV Hellas. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@biodynamics.gr 
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