
Manager   de   Clien�   Cheie   -   KAM   

1.   OT,   AG,   VL,   DJ,   GJ,   MH   -preferabil   sa   domicilieze   in   OT/VL   

2.   AR,   HD,   TM,   CS,   AB,   SB   -   preferabil   sa   domicilieze   in   TM   

Responsabilita�:   

Realizarea   unita�lor   /   valorii   �nta   individuale   si   a   cotei   de   piata   prin   aplicarea   strategiilor   companiei   
cu   respectarea   poli�cilor,   legisla�ei   si   procedurilor   in   vigoare   

Planificarea   vanzarilor   pentru   clien�i   din   portofoliu   si   monitorizarea   a�ngerii   obiec�velor   setate   

Administrarea   si   dezvoltarea   portofoliul   de   parteneri   aloca�,   in   vederea   construirii   unui   business   
profitabil   

Elaborarea   propunerilor   pentru   campaniile   producatorului   si   implementarea   acestora   

Elaborarea   planului   de   inves��i   pentu   clien�i   aloca�   si   implementarea   acestuia   (ac�vita�   
educa�onale,   evenimente,   inchiriere   ra�uri,   etc).  

Realizarea   vizitelor   pe   intreg   teritoriul   alocat   

Urmarirea   comenzilor   redirec�onate   de   reprezentan�i   medicali   

Asigurarea   disponibilita�i   produselor   companiei   in   punctele   de   distribu�e   -   Depozite   na�onale   

Urmarirea   proiectelor   si   ac�vita�lor   de   marke�ng   

Colaborarea   proac�va   cu   echipele    de   vanzari   si   de   marke�ng   pentru   a   dezvolta   solu�i   care   sa   
raspunda   asteptarilor   par�lor   interesate   si   sa   a�nga   obiec�vele   planului   

Responsabil   pentru   colectarea   datoriilor   restante   si   asigurarea   pla�i   in   termenul   stabilit,   respectand   
contractele   semnate   

Cerințe:   

•   Experienta   din   domeniul   farma   minim   2   ani   

•   Educație:   Diploma   de   licență/   Diploma   de   Master   in   afaceri   reprezinta   un   plus   

•   Permis   de   conducere   categoria   B   

Competente,   ap�tudini   si   abilita�:   

● Foarte   bune   ap�tudini   de   comunicare,   negociere,   persuasiune   si   rela�onare;   

● Cunos�nte   de   u�lizare   MS   Office,   email,   internet   

● Buna   capacitate   organizatorică,   de   analiză   şi   sinteză;   

● Flexibilitate,   disponibilitate   pentru   munca   de   teren,   program   de   lucru   prelungit   si   deplasari   in   
tara.   

● Foarte   bune   ap�tudini   de   conducere   a   autovehiculelor   

● Cunos�nte   medii   de   limba   engleza   (vorbit,   scris)   

● Dorinta   si   capacitate   de   a   învăţa   informa�i   noi;   



● Entuziasm,   stapanire   de   sine,   ones�tate,   spirit   de   echipa   

    

Beneficii:   

● Pachet   salarial   atrac�v   (include   �chete   de   masă)   

● Autoturism   de   serviciu   +   combus�bil   

● Laptop   

● Telefon   

● Tichete   cadou   de   Paș�   și   de   Crăciun   

● Zile   de   concediu   de   odihnă   suplimenare   conform   vechimii   în   muncă  

● Bonus   mo�vitant   conform   performantelor   individuale   

● Par�ciparea   la   traininguri   de   formare   și   dezvoltare   profesională   

● Mediul   de   lucru   dinamic   si   compe��v   

Prin   aplicarea   CV-ului   pentru   acest   job,   sunte�   de   accord   cu   prelucrarea   datelor   cu   caracter   personal.   
Aceste   date   ne   sunt   necesare   pentru   desfasurarea   procesului   de   recrutare.   

    

  


