
Curtis Health Caps Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się produkcją kontraktową wielu różnorodnych 

preparatów w formie kapsułek miękkich oraz form płynnych o nieustannie dobrej jakości. W celu spełnienia 

wszystkich wymagań skupiamy się na rozwoju i produkcji leków, wyrobów medycznych, suplementów diety, 

kosmetyków oraz produktów dla zwierząt w formie kapsułek miękkich oferując produkt luzem lub wyrób 

zapakowany. Zamówienia realizujemy wyłącznie dla Klientów B2B. 

Cechujemy się szybkością działania, wysokim poziomem profesjonalizmu oraz dynamicznym rozwojem. 

Naszym największym zasobem są ludzie. Wyjątkowy zespół, który tworzymy pozwala nam osiągać założone 

cele w atmosferze współpracy. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Rozwoju Biznesu  

Miejsce pracy: Wysogotowo 

 

  

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA 

✓ Bieżące wsparcie zespołu w zadaniach sprzedażowo- marketingowych oraz współpraca z 

innymi działami firmy 

✓ Przygotowywanie ofert i umów 

✓ Rozwijanie i utrzymywanie dobrych i długotrwałych relacji z klientami 

✓ Poszerzanie portfela klientów 

✓ Tworzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, wyszukiwanie kontaktów 

✓ Analiza rynków pod kątem klientów i działań konkurencji 

✓ Reprezentowanie firmy na eventach branżowych oraz podczas spotkań z kontrahentami 

 

ZAINTERESOWANI JESTEŚMY OSOBĄ, KTÓRA: 

✓ Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną 

komunikację w mowie i piśmie, niezbędną do kontaktu z klientami oraz czytania i tworzenia 

dokumentacji 

✓ Posiada wykształcenie wyższe 

✓ Jest zorientowana na realizację założonych celów sprzedażowych   

✓ Szybko i z łatwością przyswaja wiedzę  



✓ Posiada zdolność budowania dobrych relacji z klientami i współpracownikami 

✓ Umiejętnie i sprawnie porusza się w obszarze MS Office 

 

U NAS MOŻNA! 

✓ Mieć stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę 

✓ Pracować w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole 

✓ Budować rynkowe doświadczenie 

✓ Wykorzystywać własną inicjatywę 

✓ Korzystać z cateringu, który codziennie oferuje świeże posiłki 

✓ Korzystać z karty MultiSprot 

✓ Korzystać z Prywatnej Opieki Medycznej finansowanej przez Pracodawcę  

✓ Zapisać się do Ubezpieczenia Grupowego 

✓ Brać udział w konkursach  

 

 


