Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 90 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen met
een medical need in eigen huis.
Naast geregistreerde geneesmiddelen produceren en
leveren we ook doorgeleverde bereidingen via de eigen
Ace Apotheek.
Wat ga je doen
In deze functie werk je samen met collega’s van de
binnendienst en marketing om de klanten binnen jouw regio
zo goed mogelijk te informeren over de geneesmiddelen
van Ace. Door het volgen van een interne training kun
je de meeste productinhoudelijke vragen zelfstandig
beantwoorden.
Als medewerker buitendienst heb je veel persoonlijk contact
met apothekers en –assistenten. Voor deze gesprekken ben
je veel onderweg. Je ondersteunt en ontzorgt de apotheker
door het instellen van apotheekinformatiesystemen en
maakt commerciële afspraken.
In deze functie werk je voornamelijk zelfstandig, je collega’s
van de binnendienst en marketing ondersteunen je onder
andere door het verzorgen van informatiemateriaal.

Je levert input aan het jaarlijkse regionaal salesplan en stelt
bezoekrapportages en bezoekplannen op.
Wat breng je mee
• Je bent opgeleid als apotheker of apothekersassistent
• Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring
• Je bent enthousiast en leergierig
• Je hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden
• Je bent servicegericht en denkt in mogelijkheden
• Je hebt ervaring met verschillende
apotheekinformatiesystemen
• Je hebt een commerciële instelling en
onderhandelingscapaciteiten
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
in woord en geschrift
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Dienstverband
32 – 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast contract. Variabele werktijden.
Leaseauto/beschikking over een bedrijfsauto.
Nadere informatie over de functie bij
Wietske van Aken, Head of Marketing, Sales & Purchasing,
tel. 036 – 522 7201

Schriftelijke sollicitatie met CV graag uiterlijk 7 juni 2019 zenden aan:
Ace Pharmaceuticals BV . Rosschanna Benita, HR . Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 522 7201 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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