KVALIFIKOVANÁ OSOBA V OBLASTI
DISTRIBUCE LÉČIV / ACCOUNT
MANAGER – LÉČIVÉ KONOPÍ
Společnost Annabis Medical, s.r.o. (dceřiná firma Canopy Growth Corporation, která patří
mezi největší celosvětové hráče na trhu legálního konopí na předpis), zabývající se od roku
2015 distribucí Léčivého konopí prostřednictvím lékáren a také distribucí doplňků stravy a
kosmetiky hledá nového kolegu / kolegyni do týmu. Jedná se o samostatnou pozici s
odpovědností za komunikaci se státními institucemi a nutností orientace v legislativním
prostředí léčivých přípravků. Dále bude kvalifikovaná osoba úzce komunikovat s distributory
Léčivého konopí a lékaři, kteří konopí předepisují.

Co je pracovní náplní:
•

•

•
•
•

Zajištění správné distribuční praxe (SDP) dle zákona č. 378/2007 Sb., §39 vyhlášky č.
229/2008 Sb., pokynu Evropské komise č. 2013/C 343/01 a SÚKL DIS-15 verze 3, její
kontrola a řešení s tím spojené problematiky
Plánování a realizace kvality v oblasti distribuce léčiv. Administrativní zajištění kvality
(reklamace, propouštění léčivých přípravků, přímý dovoz léčivých přípravků atd.).
Provádění interních auditů systému managementu kvality, účast u případných auditů a
kontrol
Práce a komunikace s odběrateli – lékárnami a práce a komunikace s lékaři
Účast na odborných konferencích
Spolupráce / vedení s obchodním týmem společnosti Annabis a vedení projektu

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 dle dohody

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu farmacie,
chemie, všeobecné, zubní nebo veterinární lékařství. Nebo akreditovaném magisterském
studijním programu veterinární hygiena a ekologie, nebo v oblasti chemie anebo biologie
•
•
•
•
•
•
•

Praxe v distribuci léčiv
Zkušenosti s vedením auditů a inspekcí SÚKL
Komunikativní angličtina
Pokročilá znalost MS Office
Aktivní řidič sk. B a ochota cestovat
Samostatnost, důslednost, pečlivost a spolehlivost
Prokazatelná trestní bezúhonnost

V případě, že Vás nabídka volného místa zaujala, zašlete nám prosím, svůj životopis na
e-mail info@annabis.cz.
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