CONSULTOR TÉCNICO ESPECIALIDADES - PHARMA IHD DERMA GOIÂNIA/BRASÍLIA " >
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Job Description
6 milhões! Esse é o número de vidas impactadas pela Novartis, através de nossos programas de pacientes e
que você irá impactar como Consultor Técnico na Novartis Brasil. Como parte do time de IHD/ Derma esse
cargo é crítico para atingir metas de vendas e promover os produtos para médicos e profissionais de saúde
aliados; para uma conta, produto ou território específico numa área especializada.
Conheça mais sobre a Novartis em www.novartis.com.br e www.novartis.com
Suas principais responsabilidades:
Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a:
• Responsável por alcançar metas de vendas, produtividade e desempenho acordadas dentro de orçamentos
e prazos acordados. Fornecer suporte à conta-chave/rede hospitalar, suporte ao acesso ao mercado,
incluindo redes de referência.
• Desenvolver planos de negócios e implementar atividades relacionadas como eventos de clientes,
campanhas de vendas e marketing, apresentações de vendas necessárias para alcançar objetivos
acordados.
• Ter profundo entendimento na respectiva área especializada e produtos prioritários. Manter e aprimorar o
conhecimento de produtos, estratégia de produtos, posicionamento, mensagens-chave, programas,
desenvolvimentos da empresa, clientes e concorrentes.
• Alcançar metas de contato, cobertura e frequência acordadas através de vários canais de comunicação.
Garantir a satisfação do cliente e o melhor relacionamento com o cliente na classe. Certificar-se da conclusão
precisa e oportuna de todos os relatórios. Lidar com investigações e reclamações de forma rápida e
profissional e de acordo com os procedimentos da empresa.
• Contribuir positivamente para a equipe de Vendas e Marketing por meio de relacionamentos cooperativos e
esforços colaborativos para alcançar os objetivos da equipe e da empresa. Fornecer insumos para o uso
efetivo de fundos promocionais e previsão de vendas de territórios.

Diversity & Inclusion / EEO
A Novartis está empenhada em construir um excelente ambiente de trabalho inclusivo e um representante
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diversificado da equipa dos doentes e das comunidades que servimos.

Minimum Requirements
A Novartis está empenhada em construir um excelente ambiente de trabalho inclusivo e um representante
diversificado da equipa dos doentes e das comunidades que servimos.
Division
PHARMA
Business Unit
LACAN PHARMA
Location
Brazil
Site
Sao Paulo - Matriz
Company / Legal Entity
Novartis Biociências
Functional Area
Sales
Job Type
Integral
Employment Type
Regular
Shift Work
Não
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