Hospital Tender Manager Nordic
til STADA Nordics hovedkontor i Herlev.
Targeting Personalerådgivning søger for STADA Nordic
Vil du med på STADA’s vækstrejse, og være med til lancering af en attraktiv portefølje og pipeline
af biosimilære og specialty produkter, så er timingen helt optimal netop nu.
Som Hospital Tender Manager Nordic vil du spille en meget væsentlig rolle i vores kommercielle
organisation, der er ansvarlig for offentlige hospitalsudbud og salg til hospitalerne i Norden. Det er
essentielt, at du interesserer dig for hospitalsmarkedets mekanismer og sammenhænge i forhold til
offentlige udbud, og samtidig motiveres af at deltage i optimering af STADA’s arbejde og bidrage til
succes.
Kontaktfladen til både offentlige udbudsmyndigheder, hospitaler, lægemiddeldistributører samt
nordiske og internationale kolleger vil være stor. Du bliver en del af et dygtigt og agilt, nordisk
team.
Arbejdsopgaverne:
Medvirke til den fortsatte optimering og udvikling af STADA Nordics udbudsarbejde i Norden.
Selvstændigt forestå udbudsprocesser, herunder løsning af såvel komplekse opgaver i forbindelse
med de nordiske hospitalsudbud, men også håndtering af afdelingens daglige, praktiske opgaver
og kontakt med kunder. Som eksempler på opgaver kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•

Overvåge udbud og identificere for STADA relevante udbud
Udarbejde forslag til budafgivelser herunder business cases
Forberede konditionel budafgivelse inden for udbuddenes tidsfrister
Sikre implementering af udbudsresultater
Sikre opdatering af databaser og øvrige tools – mest Excel
Opdatering af salgs-forecasts
Dataanalyse – priser og markedsstatistikker

Der kan forekomme rejseaktivitet både i Danmark og de øvrige Nordiske lande
Personlige egenskaber:
• Højt energi niveau og ”vilje til succes”
• Positiv og støttende attitude overfor både in- og eksterne kontakter
• Analytisk, struktureret, effektiv og proaktiv
• Selvmotiverende og bringer forslag til løsninger
• Kan læse og forstå offentligt udbudsmateriale uden problemer
Professionel baggrund:
Der kan være mange indgange til denne stilling. Det kan være, at du i dag arbejder med
lægemiddelsalg eller Market Access og finder hospitals-udbudsområdet spændende. Det kan
være, at du arbejder med Supply Chain og Forecasting, men har et stort ønske om at komme
tættere på salget, det kan være, at du arbejder på apotek eller hospital. Det kan også være, at
du er Cand.Merc og ønsker at prøve kræfter med lægemiddelindustrien.

Kendskab til lægemidler er en stor fordel
Erfaring med lægemiddeludbud i Norden er en fordel
Erfaring med biosimilars, specialties og generika er en fordel
Sprog:
Enten dansk svensk eller norsk må mestres som modersmål, da både kommunikation og
udbudsmaterialer er på lokalsprog i alle landene
Engelsk på business niveau
IT/software:
Erfaren Microsoft-bruger
Microsoft Excel – højt niveau
Skal uden problemer kunne anvende en lang række af offentlige udbudsportaler, markedsstatistik programmer, Sharepoint osv.
Hvad kan STADA Nordic tilbyde?
Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt. Der vil være et internt introduktionsprogram.
STADA er i en vækstperiode med mange nye produktlanceringer, nye ansættelser og forandringer.
En spændende udvikling som du kan blive en del af. STADA Nordic er en del af STADA
Koncernen, der har hovedkontor i Tyskland.
STADA Nordic holder til i lyse og venlige kontorer i Herlev med gode transportmuligheder og
parkeringsforhold.
Ansøgning:
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte Jeanette Juhlin, Targeting
Personalerådgivning, der medvirker ved ansættelsen, på telefon 4075 0202.
Send hurtigst muligt din ansøgning og CV til jj@targeting.dk. Henvendelser behandles løbende
og fortroligt.
STADA markedsfører originale, biosimilære, generiske lægemidler og håndkøbsprodukter til
hospitaler og apoteker. STADA er en international virksomhed og er repræsenteret i 120
lande.
STADA Nordic har hovedkontor i Herlev og har kontorer i Helsinki og Stockholm. I Norden er
der 32 medarbejdere.
Se mere på www.stada.com og Stada.dk

