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ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
In Vitro Διαγνωστικά 

(έδρα Αθήνα) 
 

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 στις Βιο-επιστήμες 
(Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, κτλ.) που θα ενσωματωθεί στην 
δυναμική και ταχέως αναπτυσσομένη εμπορική της ομάδα των In Vitro 
Διαγνωστικών σε ρόλο Υπευθύνου Ανάπτυξης Πωλήσεων (Business Development). 

 

Το νέο μέλος της ομάδας μας θα είναι αφοσιωμένο στη δημιουργία και εφαρμογή 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής πωλήσεων και της ανάπτυξης σταθερών 
εμπορικών  σχέσεων  με  δυνητικούς πελάτες στους χώρους των νοσοκομείων, 
ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. 

 

Ο στόχος που θα καλείται να υπηρετήσει είναι η εδραίωση και η οικονομική 
ανάπτυξη στην αγορά των κλινικών διαγνωστικών μέσω της ενίσχυσης των πωλήσεων 
και της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με πελάτες. 
 
 

Ρόλος: 

 

o Προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας βάσει των στρατηγικών 
στόχων και κατευθύνσεων.  

o Ταυτοποίηση αναγκών των πελατών και διαμόρφωση προτάσεων και 
κατάλληλων λύσεων 

o Οργάνωση συναντήσεων επιχειρηματικής ανάπτυξης με υποψήφιους 
πελάτες. 

o Διεξαγωγή στοχευμένων ερευνών αγοράς για την ταυτοποίηση αναγκών 
πελατών και ευκαιριών για νέα προϊόντα και τεχνολογίες 

o Ενεργητική επιδίωξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με την αγορά. 
o Συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικά συμπόσια του αντικειμένου καθώς 

και σε εμπορικές εκθέσεις 
o Παρακολούθηση των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων στον χώρο 

δραστηριοποίησης 
o Σύνταξη αναφορών προς στην διοίκηση πωλήσεων 
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Τυπικά Προσόντα: 
 

o Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο των Βιοεπιστημών 

(Βιολόγος/Μοριακός Βιολόγος, Βιοτεχνολόγος, Βιοχημικός) 

o Εργασιακή εμπειρία ως στέλεχος πωλήσεων ή σε σχετικό ρόλο σε εμπορικό 

τμήμα B2B επιχείρησης. 

o Γνώση της αγοράς ισχυρά επιθυμητή 

o Ικανότητα οικοδόμησης σχέσεων 

o Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου 

o Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 

o Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

 
 

Παροχές: 

 
o Θα είστε μέλος μίας καλά δομημένης ομάδας, με ισχυρούς δεσμούς 

συνεργατικότητας μεταξύ συναδέλφων και φιλόδοξο πνεύμα. 

o Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών & πριμοδότηση επί της ανάπτυξης του 

τομέα απασχόλησης. 

o Εταιρικό αυτοκίνητο. 

o Επαγγελματικό τηλέφωνο, φορητός H/Y ή/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 
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