
Η SB Bioanalytica AE,  

  επιθυμεί να εντάξει άμεσα Συνεργάτη για το Τμήμα Πωλήσεων & Επιστημονικής Υποστήριξης 

στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα 

Η ομάδα μας αναπτύσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με ανθρώπους υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο πεδίο 
της Μοριακής Διαγνωστικής & Έρευνας. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας προάγει την υιοθέτηση 
καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων, με στόχο την προώθηση εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων 
βιοτεχνολογικών λύσεων, που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην διαχρονική εξέλιξη της Έρευνας & της Διάγνωσης 
στην Ελληνική αγορά. 

 
Αρμοδιότητες: 

 Προώθηση πωλήσεων εξειδικευμένων Προϊόντων Μοριακής Βιολογίας και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
σε Πανεπιστήμια /Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,  Δημόσια / Ιδιωτικά Εργαστήρια και Νοσοκομεία  

  Επιστημονική υποστήριξη & after sales support : εκπαίδευση, ανάπτυξη εφαρμογών genomics-proteomics-
multiomics, επίλυση προβλημάτων  

  Συμμετοχή στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίου 

 Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες – συνεργάτες 

 Κατανόηση και παρακολούθηση της δυναμικής της αγοράς και του ανταγωνισμού 

 Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις του χώρου της Μοριακής Διαγνωστικής με συμμετοχή σε συνέδρια και 
εκπαιδεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

 Συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing 

Προσόντα/ Δεξιότητες: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας (ή συναφή ειδικότητα)  και κατά προτίμηση με 
μεταπτυχιακό τίτλο (ΜSc ή/και PhD)  

 Εργαστηριακή εμπειρία σε εφαρμογές NGS /microarrays / qPCR /RT-PCR / κι άλλων σχετικών 
εργαστηριακών μεθόδων επιθυμητή  

 Πολύ καλές αναλυτικές δεξιότητες και συνδυαστική σκέψη 

 Ομαδικό πνεύμα, άριστη ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας  

 Συνέπεια, υπευθυνότητα, εργατικότητα  

 Πολύ καλή γνώση Η/Υ 

 Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους) 

 Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος  

 Δίπλωμα οδήγησης  

Παροχές: 
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 

 Επιπρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 

 Εταιρικό αυτοκίνητο 

 Κινητό τηλέφωνο 

 Δυναμικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον εργασίας 

 Ευκαιρίες εξέλιξης 

 Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 

με τον κωδικό ένδειξης  ΚΑ στο  info@sbbio.gr 
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