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Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą: wsparcie marketingu,
aktywny udział w tworzeniu i realizacji kampanii promocyjnej, nadzorowanie badań klinicznych,
interpretacja wyników badań oraz szeroko pojęta informacja medyczna.
Od kandydatów oczekujemy:
●
●

●
●
●

Wykształcenia wyższego medycznego,
Specjalizacji II-stopnia z chorób wewnętrznych (podspecjalizacja z pulmonologii lub alergologii
będzie dodatkowym atutem)
5-letniego doświadczenia na oddziałach pulmonologii lub alergologii, lub immunologii,
Pracy naukowej popartej publikacjami,
Udziału w zjazdach i konferencjach,

●
●
●

Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń,
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
Wysokich umiejętności interpersonalnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres
bmodecka@hri.pl lub o kontakt telefoniczny na numer (22)621.32.10 lub 621.23.43.
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