
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, będącą 

Administratorem Danych, w celu przechowywania i wykorzystania na potrzeby przyszłych rekrutacjach, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie 

Danych Osobowych. Jestem świadomy/ma, iż podanie moich danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich 

poprawiania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia. Moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy w celach niezbędnych dla realizacji 

procesu rekrutacji w Zakładzie Farmaceutycznym Amara sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

W związku z intensywnym rozwojem spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Kierownik Produktu/Product Manager 
(miejsce pracy: Kraków) 

 

Główne zadania 

• opracowywanie oraz wdrażanie założeń dla planów marketingowych krótko  

i długoterminowych dla powierzonych produktów/kategorii wraz z budżetem i jego 

kontrolą. 

• współtworzenie oraz wdrażanie kampanii online i offline dla powierzonych marek. 

• wdrażanie i koordynowanie bieżących aktywności związanych z powierzonymi kategoriami 

produktowymi. 

• analiza portfolio produktów konkurencji i jej bieżących działań marketingowych. 

• kreowanie koncepcji nowych produktów w oparciu o monitoring trendów rynkowych oraz 

potrzeb klientów. 

• współpraca z działem regulacji i rozwoju przy tworzeniu i wprowadzaniu nowych produktów 

na rynek. 

• prowadzenie szkoleń produktowych oraz ścisła współpraca z działem sprzedaży aptecznej  

i medycznej oraz marketingiem handlowym przy tworzeniu, realizacji oraz analizie wyników 

sprzedaży. 

• współpraca z marketingiem komunikacyjnym przy tworzeniu materiałów marketingowych  

i kampanii produktowych. 

Wymagania 

• wykształcenie wyższe w zakresie: marketingu, marketingu produktowego, 

zarządzania/ekonomii lub około medyczne (np. farmacja). 

• minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku Product Managera/Junior Product 

Managera w obszarach zarządzania produktem, kategorią produktów. 

• doświadczenie w branży farmaceutycznej/medycznej będzie dodatkowym atutem. 

• umiejętność dokonywania strategicznych analiz rynku i tworzenia rekomendacji 

dotyczących komunikacji produktowej B2B i B2C. 

• umiejętność zarządzania projektami oraz tworzenia narzędzi promocyjnych dla klientów 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

• doświadczenie w prowadzeniu prezentacji/szkoleń wewnętrznych/zewnętrznych. 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole. 

• kompetencje w budowaniu bliskich relacji z liderami opinii. 

• kreatywność w podejściu do nowych zadań. 

• bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point). 

• znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2 

• prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy 

 

 

 

 

 

 

 

pracę w stabilnej  

branży 

farmaceutycznej 

partnerskie relacje  

i bardzo dużą 

swobodę  

w działaniu 

elastyczny  

czas pracy 

prywatną opiekę 

medyczną i udział 

w programie 

Fitprofit 

możliwość 

przystąpienia do 

ubezpieczenia 

grupowego 

możliwość 

podnoszenia 

kwalifikacji, udział 

w szkoleniach 

APLIKUJ 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ab8162a001c441dab69697789466ce7d

