Reprezentant Medical – Diabet (maternity cover)
Pharma
Timiș / Arad
Pentru clientul nostru, companie farmaceutică reputată la nivel global, una dintre cele 20 de companii de primă
importanță din industria farmaceutică, căutăm un Reprezentant Medical. Profesionistul potrivit cunoaște industria
farmaceutică, rețeaua de medici și farmaciști din zona alocată și este capabil să contribuie activ la creșterea și
dezvoltarea cererii de produse. Jobul este pe o perioadă determinată de un an (maternity cover).

Responsabilități:
• Vizitează cu regularitate medicii și farmaciștii din zona alocată și oferă informații relevante și corecte asupra
produselor companiei.
• Identifică și propune acțiuni specifice, adaptate clienților, în scopul atingerii obiectivelor calitative și cantitative.
• Propune și organizează seminarii informative pentru medici și farmaciști.
• Susține prezentări în vederea promovării produselor.
Profilul candidatului:
• Experiență în promovarea produselor farmaceutice;
• Studii universitare;
• Orientare către clienți și atingerea rezultatelor;
• Foarte bune abilități de organizare, negociere și prezentare;
• Excelente abilități de relaționare și construire de relații pe termen lung ;
• Bune cunostinte de utilizare a computerului ;
• Permis de conducere - categoria B.
Pentru a aplica, trimite-ne CV-ul tău pe adresa lacramioara.radulescu@bpi-group.com. Doar candidații eligibili vor fi
contactați. Toate aplicațiile vor fi tratate în deplină confidențialitate.

BPI group Romania este o companie de consultanță în Management și Resurse Umane, care furnizează soluții dintr-un
spectru larg de activități ce cuprinde identificarea, dezvoltarea și motivarea talentelor din organizație, pregatirea și
implementarea proiectelor de schimbare, reorganizare, restructurare și outplacement. BPI group combină expertiza
dobândita pe plan internațional și cea obținută în România în ultimii 25 de ani.

Ne angajăm să respectăm dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu toate legile și reglementările
aplicabile, inclusiv cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit și RGPD).
Vă rugăm să aruncaţi o privire la Politica noastră de Confidenţialitate înainte de a aplica la această oportunitate de locuri de muncă.
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