ACCOUNT MANAGER – REGION MORAVA

Společnost Spectrum Cannabis Czech, s.r.o. (dceřiná firma Canopy Growth Corporation),
zabývající se od roku 2014 distribucí konopí pro léčebné použití prostřednictvím lékáren rozšiřuje
tým o nového kolegu / kolegyni na pozici - Account manager. Jedná se o samostatnou pozici s
odpovědností za vedení projektu, řízení prodejního kanálu. Převažuje řízení obchodní činnosti,
komunikace se zákazníky, proto je důležité zaměření se na zákazníka a reprezentativní
vystupování. Zkušenosti s prodejem léčiv jsou požadovány.

O společnosti Spectrum Cannabis Czech s.r.o.
Společnost Spectrum Cannabis Czech s.r.o. je držitelem licence pro distribuci a prodej konopí pro
léčebné použití od roku 2014. Distribuce konopí pro léčebné účely začala v roce 2015. Firma
nejdříve spolupracovala s Office of Medicinal Cannabis patřící pod Nizozemské ministerstvo
zdravotnictví nyní dováží konopí pro léčebné použití z Kanady. Sesterská společnost Annabis,
s.r.o. vyrábí přírodní kosmetiku z konopí.

O společnosti Canopy Growth Corporation
Společnost Canopy Growth je světovým leaderem v oblasti konopí pro léčebné použití. Nabízí
různé značky a druhy léčebného konopí ve formě sušené drogy, olejových extraktů a gelových
kapslí. Společnost Canopy Growth provozuje osm závodů pro produkci konopí s výrobní
kapacitou více než 2,4 milionů čtverečních metrů, včetně více než 500 000 čtverečních metrů s
certifikací GMP. Společnost má pobočky v sedmi zemích na čtyřech světadílech. Společnost si váží
toho, že může vzdělávat zdravotnické profesionály, provádět rozsáhlý klinický výzkum, a
rozšiřovat povědomí veřejnosti o léčebném konopí a prostřednictvím částečně vlastněné dceřiné
společnosti Canopy Health Innovations investovala miliony dolarů do výzkumu konopí.

Co je pracovní náplní pozice:
•

Práce a komunikace s odběrateli – lékárnami

•

Práce a komunikace s lékaři

•

Organizace transferu znalostí

•

Účast na odborných konferencích

•

Monitorování a vyhodnocování všech příležitostí a klíčových prodejních strategií

Nabízíme:
•

Samostatnou práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, podporu odborného a profesního
rozvoje

•

Nadstandardní finanční ohodnocení nadnárodní společnosti

•

Firemní odměny, naturální výhody a bonusy

•

Firemní automobil a telefon

•

Nástup možný ihned nebo dle dohody

Požadavky:
•

Doložitelná praxe v prodeji léčiv

•

Pokročilá znalost MS Office

•

Aktivní řidič sk. B a ochota cestovat

•

Samostatnost, důslednost, pečlivost a spolehlivost

•

Prokazatelná trestní bezúhonnost
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