Heb je een passie voor beauty en dermo-cosmetica?
Heb je sterke commerciële genen?
Ben je enthousiast en positief ingesteld om mee te werken aan de uitbouw van een
dynamisch bedrijf in volle expansie?
Dan ben jij de collega die wij zoeken!

Wij zoeken voor diverse regio’s

Farmaceutisch (medisch) afgevaardigde
Regio : West & Oost Vlaanderen
Regio : Vlaams & Waals Brabant / Brussel

Adephar

Adephar bvba is een jong Belgisch bedrijf en verdeelt unieke en doeltreffende Anti-aging & Well
being oplossingen via de apotheek. Het gaat over een selectie van wetenschappelijk
onderbouwde en unieke, gepatenteerde producten. Niet de zoveelste dagcrèmes, of
voedingssupplementen die overal te vinden zijn, maar een beperkt aantal referenties met een
unieke formulatie en een klinisch bewezen doeltreffendheid.

Functiebeschrijving
Je bezoekt hoofdzakelijk apotheken en daarnaast stel je het gamma ook voor bij artsen, specialisten
en gespecialiseerde esthetische centra.
Je bouwt een vertrouwensband op met deze doelgroepen zodat zij op korte maar zeker ook op lange
termijn jouw producten gaan verkopen/adviseren en/of voorschrijven.
Je staat zelf in voor het opmaken van een efficiënte werkplanning naargelang het potentieel van uw
klantenbestand en gaat op zoek naar mogelijke opportuniteiten. Je volgt ook al je klantenbezoeken
goed op. Je wordt gecoacht door de commercial director en krijgt de nodige marketing support en
merkondersteuning.

Profiel


Je hebt reeds ervaring als medisch of farmaceutisch afgevaardigde in deze regio.



Je beschikt over een bachelor of master diploma in een (para)medische of




wetenschappelijke richting.
Je hebt excellente communicatieve en verkoop competenties.
Je bent zelfstandig, flexibel en een doorzetter.



Je hebt een B rijbewijs.



Je moedertaal is Nederlands – goeie kennis van Frans is een pluspunt

Aanbod


Een fulltime contract van onbepaalde duur (39h/week).



Je wordt een belangrijke schakel in de groei van een jong bedrijf.



Je krijgt veel variatie, veel uitdaging, maar des te meer voldoening in deze job.
Je ontvangt een aantrekkelijk salaris aangevuld met een mooi pakket aan extralegale
voordelen.



Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar ilse.deplancke@adephar.be
Meer info op www.adephar.be

