
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1981 και είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, η οποία 
σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης στην Ελλάδα με 70 αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, 2 
Γενικές Κλινικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ένα Κέντρο Διεθνών Ασθενών, ένα 
Διατροφολογικό & Εργομετρικό Κέντρο, ένα Δερματολογικό Κέντρο και 7 Οδοντιατρικές 
Μονάδες. 

Εδώ και 40 χρόνια ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναπτύσσεται, πρωτοπορεί και εξελίσσεται με 
όραμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων μέσα από την προσφορά 
καινοτόμων, ποιοτικών και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες. 
 
Αναζητάμε έναν/ μια Ιατρικό Επισκέπτη (Αθήνα, full-time) 

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΠΕΒ-22)  

Κύριες αρμοδιότητες:  

 Καθημερινές επισκέψεις σε ιατρούς με στόχο την επιστημονική ενημέρωση για τις 
υπηρεσίες τις εταιρείας 

 Διαχείριση ήδη υπάρχοντος πελατολογίου και ανάπτυξη νέου 
 Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς 
 Συμμετοχή σε δράσεις προβολής/προώθησης της εταιρείας (πχ. σεμινάρια, 

συνέδρια) 

 
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου 

 Πτυχίο Βιολογίας ή παρεμφερούς ειδικότητας 
 Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (πώληση προϊόντων/υπηρεσιών) 
 Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στον ιατρικό/παραϊατρικό κλάδο 
 Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ 
 Δίπλωμα οδήγησης 
 Ευελιξία ωραρίου  

 
Απαιτούμενες δεξιότητες: 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες  
 Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
 Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και έμφαση στη λεπτομέρεια 
 Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

 

Προσφέρονται:  

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
 Συνεχής εκπαίδευση 
 Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 

 



Είναι αυτό που αναζητάτε? Εάν ναι, στείλτε μας το CV σας άμεσα στο 
hr@bioiatriki.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης ΠΕΒ-22.  

Για όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε 
ιδιωτικές δομές Υγείας έχει οριστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (3) μηνών από τη 
νόσηση. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού νόσησης (3μηνης διάρκειας) και για να συνεχίζουν να 
εργάζονται, απαιτείται να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό. 

Θα επικοινωνήσουμε με όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις του ρόλου. 

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία 
αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για 
άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο 
βιογραφικό σας σημείωμα.  

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για 
περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα 
θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το 
βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να 
συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το 
βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.  

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων (DPO)της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο 
dpo[at]bioiatriki.gr.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον 
σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr  
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