
Técnico Comercial e Delegado Comercial – Speculum Alfragide 

A SPECULUM SA, sedeada em Alfragide, comercializa material médico. 

Descrição das Funções: V_enda e acompanhamento especializado de artigos médicos, 
para o consumo regular de clientes da área da saúde, por contacto telefónico._ 

Requisitos: Formações em áreas das Ciências, como Biologia, Ciências Biomédicas, 
Biologia Molecular, Tecnologias de Equipamentos de Saude,Radiologia, Cardiologia, 
Cardiopneumologia, Bioquimica, Quimica e Análises Clínicas. 

Perfil dos candidatos: 
- Empenho, prestabilidade, simpatia, autoconfiança, dinamismo, perspicácia, autonomia, 
franqueza, capacidade para trabalhar em equipa, motivação para comunicação, brio 
profissional, gosto pelo serviço eficaz e satisfação do cliente. 

- Com possibilidade de candidatura a estágio IEFP 

Oferece-se: 

- Competências essenciais de integração no mercado de trabalho; 

- Formação em técnicas de comunicação e vendas; 

- Formação especializada em dispositivos médicos;__ 
_ _- Franca possibilidade de integração nos quadros da SPECULUM; 
- Remuneração e regalias, de acordo com a avaliação do desempenho; 

- Boas perspetivas de evolução profissional 

Local da atividade : Alfragide 

Entrada: 17 de Novembro 2020 

Data de início prevista: 17/11/2020 

Tipo de oferta: Efetivo/CLT 

Experiência: 

 Vendas: 1 ano (Preferencial) 

 

Delegado Comercial de Radiologia (M/F) 

A SPECULUM SA, sedeada em Alfragide, comercializa material médico. 

Descrição das Funções: V_enda e acompanhamento especializado de equipamentos 
médicos, para o consumo regular de clientes da área da saúde, por contacto presencial 
direto._ 

Requisitos: Formações em Radiologia, Cardiopneumologia e Fisiologia. 



Perfil dos candidatos: 
- Empenho, prestabilidade, simpatia, autoconfiança, dinamismo, perspicácia, autonomia, 
franqueza, capacidade para trabalhar em equipa, motivação para comunicação, brio 
profissional, gosto pelo serviço eficaz e satisfação do cliente. 

Oferece-se: 

- Competências essenciais de integração no mercado de trabalho; 

-Formação em técnicas de comunicação e vendas; 

- Formação especializada em dispositivos médicos;__ 
_ _- Remuneração e regalias, de acordo com a avaliação do desempenho; 

- Boas perspetivas de evolução profissional 

Local da atividade : Lisboa 

Tipo de oferta: Efetivo/CLT 

 

 


