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Perfil pretendido
Tipo de oferta
Escolaridade
Função

Emprego
Licenciatura
Optometrista

Descrição
Perfil pretendido

Quem procuramos?
Procuramos uma pessoa jovem, responsável e dinâmica, com capacidade de
organização, para se juntar à nossa equipa de Optometristas.
Descrição da Empresa:
A Akura é uma empresa jovem e dinâmica especializada no sector médico hospitalar e
médico-dentário.
Atualmente, oferece produtos de alta qualidade e serviços de excelência exclusivamente
nos mercados Português, Espanhol e Italiano.
Trata-se de uma equipa multicultural, com especialistas de diferentes nacionalidades
europeias, com sede em Madrid e várias delegações.
Descrição da Função:

Número de vagas
País
Distrito
Condições oferecidas

Terá como funções efetuar medições ópticas (lupas cirúrgicas) e apresentação/
demonstração dos produtos em universidades, clinicas e hospitais em território nacional,
com especial enfoque nas zonas de Lisboa e Porto. Será responsável pelo serviço e
venda dos produtos disponibilizados pelo nosso grupo de empresas. Estará presente em
cursos, congressos e exposições nos países em que a empresa está presente.
1
Portugal
Porto
Valorizamos:
Inglês nível médio
Espanhol (Castelhano) nível médio
Carta de Condução B e carro próprio
Disponibilidade para viajar (quando incluir fins de semana estes serão compensados
durante o período semanal).
Conhecimentos básicos de Word, Excel e Internet.
Oferecemos:

Contacto
Observações

Integração numa empresa em crescimento e numa equipa internacional altamente
motivada.
Formação contínua.
Benefícios atrativos.
Flexibilidade de horários.
isabel@akura-medical.com
Informação adicional sobre a empresa:
Produtos oferecidos atualmente (produtos de alta qualidade do norte da Europa)
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Lupas cirúrgicas e luzes Led da EXAMVISION
Sistema de anestesia indolor CALAJECT e produtos de alta qualidade da RONVIG
Cadeira ergonómica SALLI e HEKA
Elementos de decoração de parede e tecto OPENCEILINGS.
Candidaturas:
Envie o seu CV e descreva a sua motivação para o email isabel@akura-medical.com
com a referência: OPTOMETRISTA PORTUGAL.
Para informações adicionais poderá contactar Isabel Teixeira através do +351 965 530
999.

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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