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Laboratorium Badawcze Alab plus specjalizuje się w badaniach mikrobiologicznych 

i fizykochemicznych żywności i pasz. Laboratorium działa w strukturach Alab plus Sp. z o.o. 

– firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, posiadającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 

badań laboratoryjnych. 

Zespół Laboratorium Badawczego Alab plus tworzą osoby pełne pasji i zaangażowania. Jeżeli 

szukasz pracy w dynamicznie rozwijającym się laboratorium akredytowanym specjalizującym 

się w badaniach żywności – aplikuj do nas. Z przyjemnością podzielimy się swoją wiedzą 

z nowymi pracownikami, a może nauczymy się czegoś ciekawego od siebie nawzajem. 

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. 

Podległy obszar: południowo-wschodni. 

 

Do Twoich zadań należeć będzie:  

• Aktywna sprzedaż usług laboratoryjnych w sektorze żywności i pasz, 

• Prowadzenie spotkań z Klientami, 

• Przygotowywanie ofert dla Klientów, 

• Wsparcie merytoryczne Klientów, 

• Ścisła współpraca z pozostałymi działami w Laboratorium, 

• Monitorowanie i analiza działań konkurencji, 

• Analiza sprzedaży oraz raportowanie wyników do przełożonego, 

• Podtrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi Klientami, 

• Organizacja logistyki próbek pochodzących od Klientów z podległego obszaru. 

 

Chętnie Cię zatrudnimy jeśli: 

• Masz wykształcenie wyższe, preferowane: technologia żywności, towaroznawstwo, 

bezpieczeństwo żywności i pokrewne, 

• Posiadasz prawo jazdy kat. B, 

• Potrafisz korzystać z narzędzi pakietu Microsoft Office, 

• Znasz akty prawne z zakresu bezpieczeństwa żywności i pasz, 

• Jesteś zaangażowany w powierzone obowiązki i potrafisz pracować samodzielnie 

• Jesteś dobrze zorganizowany, dokładny i sumienny. 
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Twoim dodatkowym atutem będzie: 

• Znajomość wymagań normy ISO 17025, 

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

• Możliwość rozwoju zawodowego w akredytowanym laboratorium, 

• Pracę w przyjaznej atmosferze, w zgranym i dynamicznym Zespole, 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku, 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w licznych 

kursach i szkoleniach, 

• Dofinansowanie do karty Multisport, 

• Zniżki na usługi świadczone przez laboratoria Alab dla naszych Pracowników i ich 

rodzin. 

 


