Junior pharmaceutisch afgevaardigde
Functieomschrijving
Professionals in de gezondheidszorg overtuigen
Een specifiek product of therapeutisch domein beheren
Als pharmaceutisch afgevaardigde, ben je de cruciale link tussen medische en farmaceutische bedrijven
en professionals in de gezondheidszorg. Je bent verantwoordelijk voor het promoten van een specifiek
therapeutisch domein of individueel product in jouw territorium, en voor het opbouwen van
waardevolle partnerships met belangrijke besluitvormers binnen de gezondheidszorg, in dit geval de
apothekers.
Je benut je expertise op het vlak van verkopen en onderhandelen en je kennis over ziekten/therapieën
om je producten – dat kunnen ook geneesmiddelen op voorschrift of medische hulpmiddelen zijn – te
positioneren en van de concurrentie te onderscheiden.
Daarnaast zal je ook de noden van de klanten moeten begrijpen en invullen om de deal te sluiten. Je
zorgt voor de directe verkoop : selling IN & selling OUT is een belangrijk onderdeel van de functie.
Enerzijds zorg je voor de verkoop en anderzijds geef je ook extra informatie en raad, om de apotheker,te
helpen om de producten zo goed mogelijk te positioneren en dus ook de verkoop te stimuleren!
•
•
•

Belangrijke professionals in de gezondheidszorg overtuigen
Zelfstandig werken op basis van een sterke ondersteuning
Samen gaan we voor vooruitgang binnen de gezondheidszorg

Profiel
* Je beschikt over een hoger diploma, Bachelor en/of Master (wetenschappelijk, paramedisch of
commercieel).
* Je bent net afgestudeerd of beschikt over een eerste professionele ervaring.
* Je bent enthousiast – leergierig – positief ingesteld – resultaatgericht – ondernemend en flexibel
* Je beschikt over uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden
* Je beschikt over een rijbewijs, type B
* Je hebt een bovengemiddelde affiniteit met het medisch/wetenschappelijke vakgebied

Aanbod
* Een uitdagende functie met doorgroei mogelijkheden
* De mogelijkheid om ervaring op te doen in verschillende pharmaceutische domeinen
* Een permanente opleiding en begeleiding
* Een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen, extralegale voordelen en vergoedingen
* Een stabiele werkomgeving, gericht op teamwork en persoonlijke ontwikkeling
* Een contract van onbepaalde duur

