Fagron is de wereldmarktleider in
magistrale bereidingen. Als
wetenschappelijke R&D-

Bouw jij mee aan het succes van Fagron? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de volgende
positie.

onderneming bieden wij artsen
en apothekers het breedst
mogelijke spectrum aan
geïndividualiseerde

Project Manager Productontwikkeling

bereidingsmogelijkheden. Onze
missie is het verbeteren van de
kwaliteit van leven van miljoenen
mensen wereldwijd. Dit doen wij
door het ontwikkelen van unieke
concepten en innovatieve
oplossingen voor de groeiende
behoefte aan medicijnen op maat.
Vanuit onze positie als marktleider
handelen we lokaal en denken we
internationaal. We zijn voortdurend
op zoek naar de beste mensen om
onze leiderspositie verder uit te
bouwen.

Als ervaren professional binnen de
farmaceutische industrie, signaleer je nieuwe
kansen voor de ontwikkeling en verbetering van
onze producten en diensten. Je initieert en
bewaakt projecten met als doel om vernieuwing
in ons assortiment en onze dienstverlening te
brengen. Daarnaast fungeer je samen met je
collega’s als interne vraagbaak voor het
bestaande zeer uitgebreide portfolio. De meest
voorkomende werkzaamheden in deze rol zijn:



een pre
Ervaring in een Marketing, Medische of
Sales afdeling binnen de
farmaceutische industrie is een must!

Projectmanagement t.a.v. nieuwe
producten, concepten en diensten
Veelvuldig contact met klanten zodat
de wensen van key opinion leaders




Initiatiefrijk en een absolute zelfstarter
Innovatief en nauwkeurig ingesteld en
je weet tempo te maken
Sterk in organiseren en plannen

(apothekers en artsen) goed in kaart
zijn
Overleg met verschillende afdelingen
binnen de organisatie en onze









HBO/WO denk- en werkniveau
Medische of farmaceutische opleiding is

Je hebt een breed netwerk in onze
branche en wordt daar gekend als een
inspirerende, resultaatgerichte
persoonlijkheid die out of the box denkt

Analyses en marktonderzoek t.a.v.
kansen om het portfolio te verbeteren
en te vernieuwen

Lees meer op careers.fagron.com
en ga de uitdaging aan!










Maak het verschil
Je beschikt over de volgende kwalificaties,
ervaring en capaciteiten:

loonfabrikanten om
productintroducties mogelijk te maken
Het uiteindelijke nieuwe product op
een eenduidige manier op de markt





Perfecte beheersing van
Nederlands/Engels
Goede kennis van Word, Excel,
PowerPoint en Outlook

Wat bieden wij?
Wij bieden je een afwisselende functie in een
succesvolle, internationale en snelgroeiende



zetten

organisatie. Je komt terecht in een fris en

Het trainen van klanten en collega’s,
zoals het opzetten van
(geaccrediteerde) vakinhoudelijke
cursussen

gemotiveerd team en krijgt volop ruimte tot
zelfontplooiing met voldoende perspectieven voor
professionele groei. Naast de inhoudelijke
uitdagingen bieden we een marktconform salaris
en uitstekende secundaire voorwaarden.
Past deze uitdaging bij jou?
Solliciteer online via careers.fagron.com. Voor
vragen over deze vacature kun je contact
opnemen met Kim van der Knaap op het
nummer +31 88 33 11 221.

Fagron NL BV - Venkelbaan 101 - 2908 KE Capelle aan den IJssel
fagron.nl
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