Farmaceutický reprezentant
hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici farmaceutický reprezentant
Společnost NextForce, a.s. je rozvíjející se společnost, která zastupuje portfolio
renomovaných zahraničních farmaceutických firem a zároveň prodává produkty z vlastního
vývoje.
Co bude Vaše práce zahrnovat?
- návštěvy lékáren a vybraných lékařů zejména v oborech dermatologie a pediatrie
- práci s alternativními prodejními kanály, zejména telefonické oslovování a
kompletování objednávek v lékárnách
- spolupráci na e-mailingových kampaních
- spolupráci při tvorbě prodejních nástrojů a prodejních aktivit
- poskytování zpětné vazby marketingu, logistice a ostatním kolegům v týmu
- propagaci přípravků z portfolia společnosti
- prezentaci společnosti a produktů na seminářích a kongresech pro odbornou veřejnost
- plánování prodejních aktivit a zpracování reportů
- aktivní práci s databází klientů, targetting
Jaké schopnosti a dovednosti byste měli mít?
- znalost trhu v oblasti obchodování volně prodejných přípravků především v oboru
pediatrie a dermatologie
- schopnost pracovat podle daného prodejního plánu k dosažení optimálního prodejního
výsledku
- obchodní talent, brilantní komunikační, obchodní a vyjednávací schopnosti
- samostatnost a aktivitu ve vyhledávání obchodních příležitostí
- schopnost sebereflexe a odvahu čelit námitkám a umění je překonávat
- SŠ/VŠ zdravotnického směru a praxe na obdobné pozici je výhodou nikoliv
podmínkou
- znalost práce na Excel, Word, PowerPoint, Google, schopnost pracovat s anglickými
texty
- aktivní řízení vozu skupiny B
Co Vám nabízíme?
- kreativní a zajímavou práci v rámci farmaceutického prostředí
- finanční ohodnocení odpovídající požadovanému pracovnímu výkonu
seberealizaci ve zkušeném pracovní týmu a prostor pro osobní rozvoj
- bonusový systém, který ocení i Vaše samostudium a nové nápady
- flexibilní pracovní dobu – homeoffice
- notebook, telefon, stravenkový paušál, teambuildingy
Místo výkonu práce: Praha a Středočeský kraj (případně Východní Čechy)
Možný nástup: dohodou

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu
jana.polakova@nextforce.cz, nejpozději do 15.10.2022.
Případně dotazy telefonicky na telefonní číslo +420 724 600 726.
V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek, děkujeme
za Váš zájem o práci v naší společnosti, nicméně jsme dali jsme přednost jiným uchazečům.

