
Recordati Polska sp. z o.o. – oferująca  leki Rx, OTC i suplementy diety jest rozwijającą  się firmą farmaceutyczną  
wchodzącą w skład międzynarodowej grupy farmaceutycznej Recordati.  
 
Grupa Recordati istniejąca  od 1926 roku, jest włoską spółką giełdową aktywnie działającą na wielu rynkach, promującą 
szeroki wachlarz leków innowacyjnych w wielu obszarach terapeutycznych, w tym również leków specjalistycznych 
przeznaczonych do leczenia rzadkich chorób (Recordati Rare Disease). 
 
Aktualnie do naszego Zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 
Specjalista ds. analizy i wsparcia Rynków Zagranicznych BOCIS 

(Rynki BOCIS: Litwa, Łotwa, Estonia, Kazachstan, Białoruś, Gruzja, Armenia) 
 

Miejsce pracy: biuro w Warszawie 
 

 
Będziesz odpowiedzialny za wsparcie dla Dyrektora Krajów Bałtyckich i Regionu OCIS w zakresie realizacji zadań: 
 

 Przygotowywanie i konsolidacja danych sprzedażowych z baz IQVIA/Softdent/innych do analiz propozycji 
nowych produktów 

 Tworzenie i  aktualizacja szablonów prezentacji i raportów cyklicznych 

 Przygotowanie prognoz sprzedaży na podstawie danych sprzedażowych i raportów stanów magazynowych   

 Stworzenie i regularne uaktualnianie bazy klientów zgodnie z procedurami RODO  

 Zapewnienie codziennego wsparcia administracyjnego oraz koordynacja współpracy biur w krajach bałtyckich 
z biurem Recordati Polska w Warszawie 

 Nadzór nad dokumentacją oraz dekretacja faktur wraz z rejestrem zamówień zgodnie z wewnętrznymi 
procedurami zakupowymi 

 Wsparcie w przygotowywaniu umów dystrybucyjnych oraz koordynacja współpracy biur regionalnych  
z siedzibami spółki w  Warszawie, Mediolanie, Cork, Paryżu, Madrycie oraz Moskwie  

 Uczestnictwo w projektach usprawniających pracę sub-regionu Bałtyckiego 

 

Oczekujemy od Ciebie:  
 

 Co najmniej 2-letniego doświadczenie na stanowisku administracyjnym związanym koordynacją współpracy 
oraz analizą danych sprzedażowych, przygotowywaniem raportów oraz prezentacji  

 Znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym – umiejętność płynnego komunikowania się 
zarówno w mowie jak i piśmie (praca w środowisku międzynarodowym) 

 Znajomości języka rosyjskiego – będzie dodatkowym atutem 

 Zaawansowanej znajomości programów: Excel i Power Point 

 Znajomości SAP – będzie dodatkowym atutem  

 Zdolności analitycznych 

 Zdolności interpersonalnych i umiejętności współpracy 

 
Dołączając do nas zyskasz: 
 

 ciekawą pracę w oparciu o umowę na pełen etat  

 rozwijanie swoich kompetencji poprzez ciekawe projekty i szkolenia 

 niezbędne narzędzia pracy  

 benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, system 
kafeteryjny, karta lunchowa) 

 świadczenia z Zakładowego Funduszu Socjalnego (m.in. dofinansowania do wakacji) 
 

Chcesz dołączyć do Recordati Polska? Aplikuj na adres e-mail: rekrutacja@recordati.com 

mailto:rekrutacja@recordati.com


 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Rekrutacja on-line! 
 
 
Wszystkie osoby zainteresowane przesłaniem aplikacji o pracę prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o 

umieszczenie w treści przesłanych dokumentów poniższej klauzuli zgody. Wybór klauzuli jest dobrowolny i pozostaje do Państwa decyzji. 

Klauzula nr 1 – w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w procesie rekrutacji w większym 

zakresie, niż jest to przewidziane w Kodeksie Pracy.  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu 
rekrutacji.” 
 
Klauzula nr 2 - w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w przyszłych procesach rekrutacji. 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia 
przyszłego procesu rekrutacji.” 
 
Dodatkowo, pragniemy poinformować państwa, iż zgodnie z art. 13 RODO, Administratorem danych jest Recordati Polska Sp z o.o. Dane osobowe 
przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks 
Pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów 
prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych, który powierzył 
przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym (procesorom) na mocy art. 28 RODO. Dane osobowe zawarte w przesłanych 
dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez (przewidywany czas przetwarzania danych to ok. 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia 
procesu rekrutacji). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, okres przetwarzania danych 
osobowych może być wyznaczony indywidualnie, nie dłużej niż 24 miesiące od momentu wyrażenia zgody. Informuje się o prawie dostępu do 
swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie  wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi 
zmianami). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz ustawowy i jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego 
procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie 
rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o 
zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie 
przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego. 

 


