GRUPA FARMACOL

Pozwól nam uwolnić swój potencjał!

Jesteśmy jedną z największych polskich firm. Liderem rynku dystrybucji farmaceutycznej. Od blisko 28 lat nieprzerwanie świadczymy
usługi na najwyższym poziomie i każdego miesiąca zaopatrujemy blisko 10.000 aptek w całej Polsce. Nasza praca oparta jest na 3
podstawowych zasadach: precyzji, szybkości i profesjonalizmie. To właśnie ścisłe przywiązanie do nich pozwoliło nam zbudować tak
silną i stabilną pozycję na rynku farmaceutycznym. Zasady te są również naszym zobowiązaniem. Zobowiązaniem wobec pracowników,
klientów oraz przede wszystkim pacjentów, ponieważ to ich zdrowie jest tutaj najważniejsze, a naszym celem numer 1 jest nieprzerwanie
jak najszybsze dostarczanie lekarstw do aptek.
Obecnie zatrudniamy 4.500 pracowników w 8 oddziałach, które znajdują się w największych polskich miastach, na czele z centralą
zlokalizowaną w Katowicach. Poszukujemy specjalistów, którzy nie boją się odpowiedzialności i wyzwań, chcą się ciągle rozwijać oraz
co najistotniejsze, swoją pracą mają zamiar realnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Nigdy nie zamykamy drzwi przed osobami,
które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Zapewniamy im mocny start, profesjonalne narzędzia oraz odpowiedzialne
zadania. Kawę zaparzysz sobie w domu. W Grupie Farmacol czeka na Ciebie przyszłość oparta na rozwoju i systematycznej pracy.

Zapoznaj się z naszą ofertą pracy i dołącz do nas!

W Grupie Farmacol dajemy Ci szerokie możliwości rozwoju. Skupiamy w sobie mnóstwo
podmiotów i inicjatyw, które dzięki swojej odmienności sprawiają, że każdy jest w stanie spełniać
u nas swoje ambicje zawodowe. Niezależnie od tego, czy Twoim konikiem jest logistyka, sprzedaż,
farmacja lub też nowe media, jesteśmy w stanie zapewnić Ci miejsce pracy pełne nowych,
inspirujących wyzwań.
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Polska firma z 27 letnią tradycją
Lider rynku wartego prawie 32 mld PLN
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Planuj, zarządzaj, dysponuj...

Optymalizuj, programuj, pomagaj...

W branży farmaceutycznej szybkość dostawy leków do apteki ma kluczowe znaczenie,
ponieważ w grę wchodzi tutaj zdrowie i życie pacjentów. Z tego też powodu do sekcji
związanych z logistyką szukamy ludzi, którzy nie boją się odpowiedzialności oraz chcą
mieć realny wpływ na najważniejsze procesy związane z kompleksową dystrybucją towaru
jednej z największych hurtowni w Polsce.

Specjaliści ds. logistyki pracują u nas m.in. na stanowiskach:

Każdego dnia pracownicy Grupy Farmacol wystawiają kilkadziesiąt tysięcy faktur
w systemach IT pracujących 24 godziny na dobę. Takie wymagania stanowią wyzwanie dla
każdego, kto z pasją podchodzi do systemów IT. Dołączając do grona naszych informatyków,
wpływasz nie tylko na jakość oraz szybkość funkcjonowania jednej z największych polskich
firm, ale bierzesz również udział w nowatorskich projektach, które realnie oddziałują
na funkcjonowanie całego rynku farmaceutycznego.

Specjaliści ds. IT pracują u nas m.in. na stanowiskach:

1) Koordynatora procesów logistycznych
2) Dyspozytora transportu
3) Specjalisty ds. zaopatrzenia

...............................
..............................................................

IT

1) Administratora Aplikacji
2) Programisty
3) Operatora Helpdesk
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..................................

....................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................
„ Jeśli lubisz wyzwania i chcesz,
aby każdy dzień Twojej pracy wiązał się z nowymi, inspirującymi
projektami... to dobrze trafiłeś! Jako absolwent logistyki i kierunków pokrewnych,
pracując w Grupie Farmacol będziesz miał realną możliwość wykorzystania swojej wiedzy
w praktyce. Zdobyte doświadczenie wykorzystasz w zarządzaniu sprawnym przepływem
materiałów na terenie całej Polski oraz planowaniu każdego posunięcia firmy w taki sposób,
by w jej magazynach nie zalegał towar. Dołącz do nas,
jeśli jesteś ambitny i chcesz, żeby Twoja praca była
motywująca i satysfakcjonująca.”

„W Grupie
Farmacol otrzymałam szansę na rozwój,
i to bez uwagi na to, że zaczynałam nie mając wielu lat
doświadczenia. W ciągu 4 lat nauczyłam się jak działa firma i zdobyłam
praktyczną wiedzę z zakresu IT rozwiązując różne problemy. Ciągle wdrażane
są nowe narzędzia, które pozwalają zdobyć coraz większą wiedzę. Nasz dział
IT systematycznie się rozwija. Praca daje mi satysfakcję, a ja nie mam
wrażenia, że stoję w miejscu, tylko cały czas idę do przodu.”
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JOANNA ZAGUŁA
Koordynator procesów logistycznych

KATARZYNA ZAGZIŁ
Administrator aplikacji
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....................................................................................................................................
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..................................Chcesz,
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........Twoja
...........praca
...........................
......................................................................................
i liczysz na dużą dawkę nowej wiedzy?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,LOGISTYKA”

przynosiła wyraźne efekty?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,IT”

SPRZEDAŻ
I TELEMARKETING

MARKETING I PR

Rozmawiaj, sprzedawaj, koordynuj...

Kreuj, twórz, rozwijaj się...

Bez dobrych sprzedawców, żadna firma na rynku w dłuższej perspektywie czasu nie ma
prawa bytu. W Grupie Farmacol dajemy możliwość rozwoju zarówno sprzedawcom
chcącym pracować w terenie, jak i tym, którzy chcą zdobyć cenne doświadczenie pracując
w telemarketingu. Zapewniamy realne cele oraz pełne wsparcie w obsłudze kanału
sprzedażowego. Możesz mieć również pewność, że docenimy Twoje wyniki.

Prawdziwy marketing nie ma niczego wspólnego z ciągłą pracą przy programie MS Excel.
To również nowe wyzwania, inspirujące projekty oraz ciężka praca, która jest jak motor
napędowy dla całej firmy i wyraźnie przekłada się na jej ostateczne wyniki finansowe.
To tutaj będziesz mógł dać ujście swojej kreatywności organizując, planując i prowadząc
kluczowe działania marketingowe lidera rynku farmaceutycznego.

Specjaliści ds. sprzedaży pracują u nas m.in. na stanowiskach:

Specjaliści ds. marketingu pracują u nas m.in. na stanowiskach:

1) Regionalnego konsultanta sprzedaży
2) Specjalisty ds. optymalizacji procesów sprzedaży
3) Konsultant ds. telefonicznej obsługi stałych Klientów

..................................
....................................................................

1) Menadżera ds. Public Relations
2) Koordynatora ds. marketingu aptecznego
3) Specjalisty ds. social media

..................................
..................................
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................................................................................
„Co mnie pozytywnie zaskoczyło
w marketingu Grupy Farmacol to na pewno
ilość i różnorodność realizowanych projektów. Tutaj
nie ma czasu na nudę, a każdy dzień naprawdę przynosi
coś nowego. To świetne miejsce dla osób, które chcą tego,
żeby ich praca przynosiła namacalne efekty i dawała
mnóstwo satysfakcji.”

„Praca w dziale Telemarketingu
to możliwość rozpoczęcia swojej ścieżki kariery
przy współpracy z doświadczonymi ludźmi. Elastyczne
godziny pracy pozwalają na realizowanie swoich pasji,
a ponieważ stawiamy na relacje z Naszymi klientami,
dajemy poczucie bezpieczeństwa.”
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MAŁGORZATA RUPALA
Specjalista ds. jakości i szkoleń

MATEUSZ WCISŁO
Redaktor naczelny
Magazynów
Rodzina
Zdrowia
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................i..FarmaProfit
........................

Udowodnisz nam, że jesteś
prawdziwym rekinem sprzedaży?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując „SPRZEDAŻ”

Masz 100 pomysłów na minutę
i nie boisz się nowych wyzwań?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,MARKETING”

ADMINISTRACJA

FINANSE

I NIERUCHOMOŚCI

Organizuj, umawiaj, kupuj...

Przeliczaj, analizuj, kontroluj...

Administracja jest działem, który stanowi prawdziwe serce naszej firmy. Zupełnie tak, jak
w przypadku organizmu, w którym serce pompuje krew do wszystkich narządów, tak i
administracja przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania każdego działu, zapewniając
odpowiednie warunki i narzędzia do pracy. Praca w dziale nieruchomości zapewnia natomiast
szereg wyzwań dotyczących infrastruktury i inwestycji Grupy Farmacol, przyczyniając się do
zwiększenia efektywności osób pracujących w oddziałach firmy na terenie całego kraju.

Specjaliści ds. administracji pracują u nas m.in. na stanowiskach:
1) Menadżera ds. administracji i rozliczeń
2) Specjalisty ds. zakupów i zaopatrzenia
3) Asystenta biura zarządu

...............................
..............................................................

Łączny obrót Grupy Farmacol w roku 2017 wyniósł 6 miliardów złotych. Tak duże kwoty
wymagają niezwykłej precyzji oraz dokładności ze strony specjalistów pracujących w
działach controllingu oraz w księgowości i finansach. Jeżeli cechuje Cię dokładność, a
praca z dużą ilością danych i ich analiza nie sprawia Ci problemu, to działy finansowe Grupy
Farmacol czekają właśnie na Ciebie.

Specjaliści ds. finansów pracują u nas m.in. na stanowiskach:
1) Kontrolera finansowego
2) Specjalisty ds. rozliczeń i analiz
3) Referenta ds. rozliczeń wyciągów bankowych
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W Grupie
Farmacol pracuję od 11 lat. Swoją karierę
rozpoczynałem na stanowisku analitycznym. Po ponad 3 latach
otrzymałem szansę rozwoju na stanowisku kontrolera finansowego. Praca w tej
firmie pozwoliła mi spełnić się zawodowo, czego dowodem jest awans na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Kontrolingu. Dla niektórych 11 lat to dużo, jak na pracę w jednym
miejscu. Ja jednak uważam, że nie zmarnowałem tego okresu w moim życiu,
a różnorodność pracy i nowo realizowane projekty tylko
utwierdzają mnie w tym przekonaniu.

............................................
.
............................................
„Jeśli praca, którą wykonujesz
daje Ci możliwość rozwoju i sprawia przyjemność,
to już połowa sukcesu. Druga połowa jest wtedy,
gdy dzięki tej pracy możesz spełniać swoje marzenia.
Praca w Farmacolu daje jedno i drugie.”
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MARTA OBUCHOWICZ
Główny specjalista
ds. zakupów i zaopatrzenia

MARCIN KOWALCZYK
Z-ca Dyrektora
ds.
kontrolingu
........................................................................................................................
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.........................

Porządek i systematyczność
to Twoje pierwsze i drugie imię?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,ADMINISTRACJA”

Faktury i rozliczenia nie przyprawiają Cię
o zawrót głowy, a wręcz przeciwnie?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,FINANSE”

PRAWO

FARMACJA

Formułuj, weryfikuj, interpretuj...

Doradzaj, oceniaj, kieruj...

Aspekty prawne obejmujące cały rynek farmaceutyczny są skomplikowane i wymagają
szerokiej, specjalistycznej wiedzy. Setki zakazów, obostrzeń i restrykcyjnych przepisów
sprawia, że dystrybutor farmaceutyczny potrzebuje ekspertów od zagadnień związanych
z prawem. W Grupie Farmacol poszukujemy nie tylko osób specjalizujących się w prawie
farmaceutycznych, ale także tych, które pod ich okiem chcą zdobyć nowe doświadczenie.

Rynek farmaceutyczny to kilkadziesiąt tysięcy produktów i szereg restrykcyjnych zasad
regulowanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Z tego też powodu jednym z
głównych ogniw każdego dystrybutora są ludzie, którzy dzięki swojemu wykształceniu
farmaceutycznemu są w stanie stale monitorować i nadzorować wszelkie procesy związane
m.in. z jakością i sposobem przechowywania towaru.

Specjaliści z wykształceniem prawniczym pracują u nas m.in. na stanowiskach:

Specjaliści z wykształceniem farmaceutycznym pracują u nas m.in. na stanowiskach:

1) Rzecznika ds. etyki
2) Radcy prawnego
3) Specjalisty ds. prawnych

..................................
....................................................................

1) Kierownik Hurtowni farmaceutycznej
2) Kierownik Apteki
3) Farmaceuta

..................................
..................................

...........................................................................................

..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................
„Jeśli właśnie skończyłeś prawo, czego Ci
gratuluję, bo to ciężkie studia, to zdobyłeś wiedzę teoretyczną.
U nas zdobędziesz praktykę. Kompleksową wiedzę praktyczną z dziedziny
prawa cywilnego, gospodarczego, farmaceutycznego czy wekslowego nauczysz się
od najlepszych fachowców w kraju. Praca w dziale prawnym Grupy Farmacol to praca
na samodzielnym stanowisku. Wymagająca, ale w zgranym zespole i dająca olbrzymią
satysfakcję. Nabyta w czasie pracy w dziale prawnym wiedza pozwoli Ci lepiej przygotować
się do egzaminu na aplikację i egzaminu zawodowego… a spora część radców
prawnych obsługujących Grupę to właśnie osoby, które pracę
w Grupie Farmacol zaczęły od razu po studiach…”

„Najważniejszym czynnikiem warunkującym
pracę w Cef@m 36,6 jest wykwalifikowany personel. To ludzie
pokazują prawdziwy potencjał drużyny. Działalność w branży farmaceutycznej z roku na rok coraz silniej uwarunkowana jest regulacjami prawnymi i presją
konkurencyjną. Analiza i badanie rynku pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom
naszych Pacjentów. Cenimy ludzi ambitnych, otwartych na rozwój i chętnych
do działania. Już dziś możesz dołączyć do naszego Zespołu i brać
czynny udział w rozwoju firmy.”
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MACIEJ ZIELIŃSKI
Z-ca dyrektora ds. prawnych

MICHAŁ SPADZIŃSKI
Dyrektor ds. Sieci Detalicznej

..............................................................................................................................
.....................Jesteś
...........prawnikiem,
.........................................................................................................................................
.............który
.........szuka
...........................Chcesz
............wykorzystać
.....................swoją
..........specjalistyczną
.......................
....................wiedzę
............................................................
nowych, ekscytujących wyzwań?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując „PRAWO”

zarówno w aptece, jak i poza apteką?

APLIKUJ!

Wyślij nam swoje CV pod adres rekrutacja@farmacol.com.pl

w tytule wpisując ,,FARMACJA”

CZEKAMY NA CIEBIE!

w największych aglomeracjach w kraju.

ODDZIAŁ KATOWICE - SIEDZIBA GŁÓWNA

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77
32 208 06 00

ODDZIAŁ MORY

ODDZIAŁ ROGOŹNICA

05-850 Warszawa, Wojska Polskiego 4

36-060 Głogów Małopolski, Rogoźnica 95

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

ODDZIAŁ SZCZECIN

15-691 Białystok, Gen. Franciszka Kleeberga 34

71-717 Szczecin, Pomorska 132

ODDZIAŁ GDAŃSK

ODDZIAŁ WROCŁAW

80-299 Gdańsk, Nowy Świat 18

ODDZIAŁ POZNAŃ

62-023 Żerniki, Składowa 7

50-422 Wrocław, Rakowiecka 65

