PRODUKTSPECIALIST
TIL AKUT DIALYSE OG INFUSIONS- &
SPRØJTEPUMPER I REGION SJÆLLAND,
REGION HOVEDSTADEN OG REGION
SYDDANMARK
DEADLINE:

Vil du bidrage til en fortsat succes?

18. MARTS 2020

Godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder et job, hvor du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen
og påvirke udviklingen af B Braun Medical i Danmark. Du vil blive en del af et dedikeret og erfarent team i et positivt arbejdsmiljø, hvor der er en dejlig åben dialog
og et stærkt samarbejde på tværs af alle grupper. Vi har en stor grad af loyalitet til
hinanden og firmaet.
Bredt ansvarsområde
Du bliver en vigtig del af Automated Infusion System (AIS) / Braun Avitum (BA) gruppen, som er en del af A HOPE. Du kommer til at arbejde med produktporteføljer inden
for dialyse og Infusions- & sprøjtepumpe områderne. Som Produktspecialist kommer
du til at lancere og implementere vores nye CRRT maskine til akut blodrensning på
intensiv afdelinger samt B Braun’s innovative infusions- og sprøjtepumper, som anvendes på stort set alle hospitalsafdelinger.
Som type trives du med variation og evner at have mange bolde i luften. Aktiviteterne
er afhængige af, hvor i udbudsprocessen vi er for de enkelte produkter. Det er derfor
vigtigt, at du finder det inspirerende at arbejde med flere produktområder, som introduceres til forskelligartede brugere, tekniker og beslutningstagere. Du har lysten til
at gøre en forskel og brænder for at finde frem til de bedste løsninger for dine kunder.
Du arbejder fagligt tæt sammen med dine kolleger i A HOPE, hvor alle høres og der
er rig mulighed for at bidrage med at se muligheder og have en kreativ tilgang til
opgaverne.
Du får et selvstændigt job, hvor du i tæt samarbejde med Business Unit Manageren
(BUM) for AIS & BA, udarbejder egne salgsplaner og indsatsområder. Der refereres til
Business Unit Manageren AIS & BA.

Pro-aktiv team player
Der er flere forskellige veje ind til stillingen. Du har enten en baggrund som intensivsygeplejerske og har stor erfaring med CRRT og/eller infusionspumper, eller du
kommer fra en stilling som produktspecialist, hvor du har arbejdet med tilsvarende
produkter. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med regionale udbud og har erfaring fra medico branchen. Ideelt set har du bopæl på Fyn.
Det er vigtigt at du har et højt drive, har mod på udfordringer og er vedholdende. Du er fleksibel, løsningsorienteret og struktureret. Du kan lide kontakten med
beslutningstagere og er i stand til at sætte dig op til møder med meget varieret
agenda og føre en dialog på et højt fagligt niveau.
Det motiverer dig at samles med dine kollegaer omkring større opgaver. Der vil
både være behov for, at du modtager support i dine Regioner og at du hjælper til
i længere perioder i andre Regioner, alt efter hvor vi vinder udbud og har store
implementeringsopgaver.
Ansvar og indflydelse
Vi arbejder med en høj grad af frihed under ansvar, hvor vi alle har ansvar for og
indflydelse på vores egen dagligdag og en unik mulighed for at sætte præg på
virksomhedens udvikling og succes.
.
Uddannelse og rejseaktiviteter
Du er i stand til at kommunikere flydende på dansk og engelsk i skrift og tale.
Oplæringen vil primært foregå i Danmark. Du skal være indstillet på en vis rejseaktivitet (ca. 20 dage/år), da deltagelse i produktlanceringer, Company Days og
afdelingsmøder er en naturlig del af stillingen.
For dig som er interesseret
Hvis du har kan genkende dig selv i ovennævnte profil, kan du søge stillingen ved
at sende en ansøgning samt dit CV til vibeke.jakobsen@bbraun.com senest d. 18.
marts 2020.
Du aflønnes i forhold til dine kvalifikationer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Business Unit
Manager AIS & BA, Vibeke Jakobsen på tlf. 5139 5903
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B. Braun Medical A/S er det danske datterselskab af B. Braun Melsungen AG i Tyskland. Virksomheden er
179 år gammel og har 60.000 ansatte på verdensplan samt en omsætning på 7 mia. euro. Virksomheden
har gennem innovation udviklet sig multinationalt og har opnået en stærk markedsposition inden for
sund-hedspleje. B. Braun tilbyder et bredt udvalg af produkter og serviceydelser, sætter høje kvalitetsstandarder og omsætter kontinuerligt ny viden til innovative produkter og serviceydelser. Det danske kontor
ligger på Frederiksberg og har 36 ansatte. Se mere på www.bbraun.dk

