
Vabimo vas k sodelovanju in prijavi na razpis za prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC NA TERENU 
s področja zdravstva ali farmacije (m/ž)

Opis nalog:
- obiskovanje strank (zdravniki in drugi zdravstveni delavci, lekarne in specializirane trgovine),
izobraževanje in strokovna podpora strankam, gradnja in vzdrževanje kakovostnih poslovnih odnosov,
- promocija izdelkov ter pospeševanje prodaje,
- skrb za strokovno predstavitev izdelkov strankam in zagotovitev prepoznavnosti
proizvodov v strokovni javnosti, 
- razvoj novih priložnosti, širitev bazena kupcev in partnerjev,
- zagotovitev proizvodov na prodajnih mestih, prejemanje in obdelava naročil,
- realizacija zadanih prodajnih ciljev,

Naša pričakovanja:
- proaktivnost in ambicioznost,
- interes za dinamično terensko delo, fleksibilnost,
- veselje do dela z ljudmi, usmerjenost h kupcu,

Nudimo:
- zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas s poskusno dobo 6-ih mesecev,

Pričakujemo:
- motivacijsko pismo,
- življenjepis kandidata z dokazili,

Imaš rad delo z ljudmi in te veseli delo na terenu?
Ti je blizu področje prehranskih dopolnil in medicinskih pripomočkov,

ki prispevajo k zdravemu načinu življenja?
Si želiš dinamičnosti in samostojnosti na delovnem mestu? 

- borbenost in vztrajnost,
- samoiniciativnost, samostojnost in energičnost,
- veder in pozitiven karakter, simpatičnost,
- poštenost,
- kakovost, natančnost ter zanesljivost,
- osebna urejenost.

- službeno vozilo, mobilni telefon in vsa potrebna orodja za delo,
- vlaganje v vaše izobraževanje in osebnostni razvoj,
- stimulativno plačilo,
- raznoliko in večopravilno delo, ki dopušča svobodo pri organizaciji delovnega časa,
- delo v kreativnem, zagnanem in mladem kolektivu,
- delo v dinamičnem okolju, kjer so spremembe stalnica,
- delo v sodobnih poslovnih prostorih, ki prispevajo k prijazni delovni klimi.

- seznam referenc in priporočil.

Kraj opravljanja dela:
- terensko delo na območju celotne Slovenije (delitev terena bo naknadno prilagojena
zanimivemu kandidatu glede na njeno/njegovo lokacijo bivališča in v skladu s cilji podjetja).

Kandidati in kandidatke, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu in imate ustrezne kompetence za
zasedbo razpisanega delovnega mesta vabimo, da nam svojo prijavo posredujete do 31. 03. 2023

na elektronski naslov: razpis@sanofarm.si ali po pošti na naslov Sanofarm d.o.o.,
Industrijska cesta 6r, 6310 Izola. Vabljenje na razgovor bo potekalo sproti, še pred zaključkom razpisa,

zato ne odlašaj. Izkoristi priložnost in se prijavi ter nas prepričaj, da skupaj zmoremo bolje, višje in hitreje.

Pogoji za zaposlitev:
- visokošolska oz. univerzitetna izobrazba na področju farmacije ali druge naravoslovne smeri,
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj terenskega dela v farmacevtski dejavnosti,
- dobro razvite organizacijske, pogajalske ter poslovno-komunikacijske veščine
(ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku),
- odlične sposobnosti in veščine prodajne komunikacije, sposobnost navezovanja stikov in mreženja,
- spodobnost dela v timu,
- veljavno vozniško dovoljenje B kategorije (aktiven voznik),

- odlično poznavanje računalniških programov (MS Office),

- zaželeno poznavanje angleškega jezika in/ali italijanskega jezika.

V Sanofarmu boš imel(-a) veliko priložnosti, da svoje izkušnje in/ali znanje na področju
zdravja ljudi spremeniš v poslovne izzive in uspehe. Sanofarm tvorimo ekipa ambicioznih sodelavcev,

ki uspešno že 20 let na slovenskem trgu tržimo izdelke s področja fitoterapije in
medicinskih pripomočkov priznanih svetovnih proizvajalcev (npr. NoDol, Liverin, Fitobimbi idr.).

Smo dinamično in hitro rastoče podjetje z večletno odlično bonitetno oceno,
ki je kredibilen partner do svojih kupcev, sodelavcev in ostalih deležnikov,

predvsem pa odgovorno izpolnjuje svoje poslanstvo do zdravja ljudi.

- izvedba predavanj in strokovnih izobraževanj ter predstavljanje podjetja na
strokovnih dogodkih in specializiranih sejmih,
- organizacija in izvedba skupinskih predstavitev in izobraževanj ter živih promocij,
- zbiranje ključnih informacij na terenu in oblikovanje predlogov, ukrepov in aktivnosti,
- usklajevanje fokusov, ciljev in dela s sodelavci,
- sodelovanje pri določanju planov podjetja in področja dela ter skrb za realizacijo.


