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Βιολόγος - Στέλεχος Πωλήσεων 
 

Περιγραφή θέσης εργασίας 

Η εταιρεία ΆΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕ με πολυετή παρουσία στον χώρο των διαγνωστικών μεθόδων και 
εργαστηριακού εξοπλισμού (in-vitro διαγνωστική & ασφάλεια τροφίμων), αναζητά στέλεχος με 
ακαδημαϊκή υποδομή στην Βιολογία (Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία) που 
θα ενσωματωθεί στην δυναμική και ταχέως αναπτυσσομένη εμπορική της ομάδα των Κλινικών 
Διαγνωστικών στην Αθήνα. 

Εάν επιθυμείτε να συνδυάσετε τις επιστημονικές σας γνώσεις με μία ισχυρή προοπτική 
επαγγελματικής ανέλιξης σε ρόλο ανάπτυξης πωλήσεων, τότε θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.  

Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της προσφερόμενης θέσης περιλαμβάνουν την ανακάλυψη και 
επιδίωξη νέων πελατών για πωλήσεις, τη διαπραγμάτευση συμφωνιών και τη διατήρηση της 
ικανοποίησης των πελατών.  Απαιτούνται πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, να αισθάνεστε 
άνετα όταν απευθύνεστε σε πιθανούς πελάτες για να επιδεικνύετε τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα μας, δια ζώσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.  

Αρμοδιότητες 

• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για προσδιορισμό δυνατοτήτων πώλησης και αξιολόγηση 
αναγκών των πελατών 

• Ενεργή αναζήτηση νέων ευκαιριών πωλήσεων μέσω απροειδοποίητων τηλεφωνικών 
κλήσεων, δικτύωσης και κοινωνικών μέσων 

• Οργάνωση συναντήσεων με πιθανούς πελάτες και καταγραφή των επιθυμιών και 
ανησυχιών τους 

• Προετοιμασία και εκτέλεση κατάλληλων παρουσιάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες 
• Επίδειξη-παρουσίαση νέων εργαστηριακών μεθόδων σε εργαστηριακό περιβάλλον 
• Δημιουργία συχνών αναφορών σχετικά με τις πωλήσεις και τα σχετικά οικονομικά 

στοιχεία 
• Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων για πωλήσεις και επιδείξεις 
• Συμμετοχή για λογαριασμό της εταιρείας σε εκθέσεις ή συνέδρια 
• Διαπραγμάτευση/ κλείσιμο συμφωνιών και χειρισμός παραπόνων ή αντιρρήσεων 
• Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα 
• Συγκέντρωση πληροφοριών από πελάτες ή πιθανούς πελάτες και κοινοποίηση σε 

εσωτερικές ομάδες 
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Απαιτήσεις 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Στέλεχος πωλήσεων ή σε σχετικό ρόλο 
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Βιολογίας (Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, 

Βιοτεχνολογία) 
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
• Κατανόηση τεχνικών μάρκετινγκ και διαπραγμάτευσης 
• Γρήγορη εκμάθηση και πάθος για ανάπτυξη 
• Ισχυρά ατομικά κίνητρα και προσέγγιση με γνώμονα τα αποτελέσματα 
• Ικανότητα στην διεξαγωγή ελκυστικών παρουσιάσεων 

Παροχές  

o Θα είστε μέλος μίας καλά δομημένης ομάδας, υψηλής απόδοσης και με ισχυρούς 
δεσμούς συνεργατικότητας μεταξύ συναδέλφων.  

o Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών & πριμοδότηση επί της ανάπτυξης νέου τομέα.  
o Εταιρικό αυτοκίνητο. 
o Επαγγελματικό τηλέφωνο, φορητός H/Y και tablet.  
o Ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης 
o Ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
o Διαρκής εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο, συμμετοχή στα καλύτερα συνέδρια 

εντός και εκτός χώρας, καθώς και σε διεθνείς εκθέσεις.  
o Πρόσβαση σε πόρους, εργαλεία και τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών. 

 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Τσακίρης 
Διεύθυνση email: hr@atropos.gr 
Τηλέφωνο.: 210 4004320 
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