Medical Advisor
CERINTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare în medicină, certificare în aria de expertiză reprezintă un avantaj
Experiență în domeniul farmaceutic/ sistemul medical
Buna intelegere a aspectelor medicale, de marketing, reglementare, financiare, de logistica si juridice,
precum si impactul acestora asupra activitatii filialei
Viziune strategica asupra industriei farmaceutice
Bun lucrator in echipa, capabil sa construiasca relatii intre departamente si functii
Demonstrarea unui nivel inalt de energie, hotarâre si responsabilitate personala pentru atingerea
obiectivelor individuale si de echipa
Integritate, tenacitate, rezistenta si adaptabilitate in situatii complexe si la un mediu deseori in
schimbare;
Loialitate si confidentialitate profunde, tact, diplomatie, intuitie
Abilitati analitice si sintetice
Limbi straine: cunostinte excelente de limba engleza

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:
•
•

•
•
•

•
•

Participa impreuna cu Departamentul de Marketing la definirea strategiei de Brand si a implementarii
acesteia, oferind expertiza stiintifica
Ofera expertiza stiintifica Departamentulor de Marketing si Vanzari pentru activitatile de marketing
(evenimente, materiale promotionale etc) si se asigura de corectitudinea din punct de vedere
medical si de prezentarea in mod etic a informatiilor medicale
Furnizeaza cursuri de formare cu privire la produse si patologia aferenta pentru forta de vânzari
Participa la activitatile de Educatie Medicala (RTD, simpozioane, congrese, …)
Participa activ la procesul de Informare Medicala (raspuns la solicitarile din partea profesionistilor
din domeniul sanitar, urmarirea si mentinerea bazei de date cu Q&A, sprijin pentru crearea si
implementarea Serviciilor/Programelor de Customer Support)
Ofera expertiza stiintifica pentru pregatirea dosarelor de compensare sau inscrierilor pe
listele/formularele de medicamente
Ofera expertiza stiintifica cu privire la produse pentru Departamentul Regulatory Affairs in sprijinul
inregistrarii, modificarilor in etichetare, sau la solicitarea autoritatilor din domeniul sanitar

•
•

•
•

Ofera expertiza si suport departamentului de farmacovigilenta pentru implementarea masurilor de
minimizare a riscului atunci cand acestea sunt solicitate de catre autoritati sau HQ
Identifica, colecteaza si raporteaza toate evenimentele adverse precum si toate informatiile privind
siguranta produselor Zentiva, in conformitate cu procedurile locale privind raportarea de
farmacovigilenta.
Impreuna cu Departamentul de Marketing, identifica nevoile si oportunitatile pentru studii clinice
(globale, locale) in aria sa de expertiza
Propune un Plan Clinic Local si ofera consultanta/sprijin stiintific pentru echipa de Clinical Operations
pe parcursul studiilor

Va rugam sa trimiteti CV-ul sau recomandarile voastre la cariereromania@zentiva.com pana la data de 14 mai 2021

