SIĘGNIJ
PO WIĘCEJ!

Biostat® to innowacyjna i dynamicznie
rozwijająca się ﬁrma integrująca
kompetencje agencji badawczej i Software
House. Od 13 lat dostarczamy kluczowym
koncernom farmaceutycznym
profesjonalnych rozwiązań w obszarze:
badań, IT, statystyki, konsultingu.

OFERTA PRACY
JUNIOR PROJECT MANAGER

WWW.BIOSTAT.COM.PL

BIOSTAT W LICZBACH
13 i więcej

30 i więcej

40 i więcej

lat doświadczenia
biznesowego i naukowego

Ekspertów i KOLs
z którymi współpracujemy.

zadowolonych ﬁrm
farmaceutycznych.

60 i więcej

1000 i więcej

pracowników, w tym

inżynierów, analityków,
biotechnologów, menadżerów
i innowatorów IT.

projektów przeprowadzonych
od początku naszej działalności.

OBSZARY NASZEJ
DZIAŁALNOŚCI

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY?
Nadzór nad realizacją projektów/zadań w zakresie realizowanych
przedsięwzięć dla branży farmaceutycznej
Planowanie i tworzenie harmonogramów projektów
Zarządzanie przepływem informacji w zespołach projektowych
i omawianie projektów

Market research
Aplikacje, portale
i systemy medyczne
Badania kliniczne
i obserwacyjne

Prowadzenie szkoleń inicjujących projekty
Współpraca z działem sprzedaży, graﬁcznym, statystyki, IT,
księgowym i podwykonawcami (drukarnie itp.)
Przygotowywanie ofert sprzedażowych, w tym budżetów projektów
Wsparcie Account Managera i Senior Project Managera

OD IDEALNEGO KANDYDATA OCZEKUJEMY:
Zaangażowania i chęci uczenia się w ramach powierzonych zadań

Analizy statystyczne

Sumienności i staranności w ramach powierzonych zadań

Multichannelowe projekty
dla lekarzy i pacjentów

Prawa jazdy kategorii B

Doświadczenia w zarządzaniu projektami (mile widziane
doświadczenie w pracy z klientem farmaceutycznym)
Znajomości języka angielskiego
Biegłej znajomości pakietu MS Ofﬁce

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV
na adres praca@biostat.com.pl wpisując
w tytule JPM
Prosimy o dołączenie do CV oświadczenia:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

DODATKOWE BENEFITY:
Przyjazna atmosfera
Szkolenia
Karta Multisport
Nielimitowana kawa
Możliwość pracy zdalnej

Biostat Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96, Warszawa 00-807
TEL: +48 22 12 28 025, +48 32 42 21 707, +48 668 300 664

ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
E-MAIL biuro@biostat.com.pl

