
 

Przedstawiciel Medyczny - KETOSTERIL  
Teren pracy: śląskie, dolnośląskie, łódzkie 

 

 

Fresenius Kabi Polska jest globalną firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, na 

polskim rynku od ponad 20 lat, specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków 

ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Nasze produkty i usługi służą 

pomocą w opiece nad krytycznie i przewlekle chorymi pacjentami.  

Naszą misją jest Troska o życie!  

• Działamy z pasją, zaangażowaniem i nigdy się nie poddajemy. 

• Trudności są dla nas wyzwaniem, a sukcesy nagrodą i motorem do stawiania sobie 

jeszcze wyższych celów.   

• Wartości są naszym drogowskazem -> poznaj je  https://www.fresenius-

kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci  

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat?  

Wejdź na https://www.fresenius-kabi.com/pl/ 

 

 
Co będzie należało do Twoich zadań: 
 

• Budowanie długotrwałych relacji z dużymi centrami nefrologicznymi w Polsce (głównie 

szpitale kliniczne), które zostaną zakwalifikowane do realizacji programu lekowego, 

• Realizacja strategii promocyjnej na podległym terytorium, 

• Systematyczne aktualizowanie listy targetowej na podległym terenie,  

• Regularne wizyty w następujących grupach: KOL w obszarze nefrologii, lekarze 

pracujący w poradniach nefrologicznych i na oddziałach, kierownicy  aptek szpitalnych, 

pracownicy administracji szpitali odpowiedzialni za kontrakty i sprawozdawczość do 

NFZ, 

• Nawiązanie współpracy ze środowiskiem dietetyków w celu wsparcia  edukacji 

pacjentów,  

• Odpowiedzialność za wprowadzenie i monitorowanie programu lekowego w danym 

ośrodku,  

• Systematyczne raportowanie podjętych działań do DSM EN  i PM KETO, 

• Organizacja konferencji, prezentacji dla HCP na podległym terenie, 

• Organizowanie warsztatów edukacyjnych dla pacjentów objętych programem lekowym. 

 
 

https://www.fresenius-kabi.com/pl/firma
https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci
https://www.fresenius-kabi.com/pl/odpowiedzialnosc/nasze-wartosci
https://www.fresenius-kabi.com/pl/


Jakiego doświadczenia i kompetencji oczekujemy: 

 

• doświadczenie sprzedażowe w branży farmaceutycznej, 

• doświadczenie w pracy z kluczowymi klientami (praca merytoryczna i budowanie relacji 

z KOL), 

• doświadczenie w pracy z programem lekowym będzie dodatkowym atutem, 

• wiedza z zakresu żywienia klinicznego i zainteresowanie tą tematyką, 

• dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania zadań i priorytetów, 

• wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, 

• samodzielność,  

• nastawienie na cel, 

 

Co możemy zaoferowć: 

 

 

 
 

 

Proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów: 

I: Rozmowa z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży i HR, 

II: Rozmowa z Kierownikiem Sprzedaży Działu Pharma i HR, 

 

Wyślij swoje Cv na adres: Ewa.Miazga@fresenius-kabi.com 

 

Zachęcamy do aplikowania! 

mailto:Ewa.Miazga@fresenius-kabi.com

