
        

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА 

 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Джи Ай Груп е част от Gi Group – водеща световна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на 

труда. В световен мащаб работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други 

консултантски дейности за управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на 

територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка. 

 Джи Ай Груп ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал /лиценз № 1516, валиден до 09.10.2017 

г./. В настоящия момент извършва селекция за ГлаксоСмитКлайн – България (GlaxoSmithKline). Това е англо-

американска научноизследователска фармацевтична компания, която е сред най-големите във фармацевтичната 

индустрия, с повече от 97 000  служители, дейност в над 100 държави и производствени центрове в цял свят. В 

България компанията е с трайно присъствие от 1992г., а от 2012г. е призната за един от най-добрите работодатели във 

фармацевтичната индустрия в България.  

ГлаксоСмитКлайн – България търси да назначи мотивиран специалист, които да се присъедини към екипа 

ѝ като МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за региони Варна, Шумен, Силистра, Добрич, Разград, Русе и Търговище. 

Терапевтична област: Респираторни медикаменти, Астма 

Профил на позицията: 

 изгражда и поддържа дългосрочни взаимоотношения с клиенти; 

 анализира нуждите на клиентите и предлага начини за тяхното удовлетворяване; 

 развива региона според бизнес целите на компанията; 

 представя продуктите на ГлаксоСмитКлайн и създава интерес към тях; 

 придържа се към високите морални и етични норми на компанията. 

Изисквания за кандидата: 

 висше образование (медицина, фармация или свързани специалности могат да бъдат предимство); 

 опит на подобна позиция е предимство; 

 добри умения за междуличностно общуване; 

 готовност за динамична работа и приемане на предизвикателства; 

 инициативни и готови да поемат отговорност; 

 желание за възприемане на новости и развитие; 

 умения за работа с компютър (MS Office); 

 английски език на добро работно ниво; 

 чиста шофьорска книжка.  

Компанията предлага: 

 качествено обучение по международни стандарти; 

 възможност за професионално развитие, съобразено с личните качества; 

 конкурентно възнаграждение, зависещо от индивидуалните постижения; 

 работа в екип, с висок дух за постижение. 

 

Ако имате интерес към предложението, мoже да изпратите Вашата автобиография на  

e-mail: office_burgas@gigroup.com 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ  МУ- Варна тел. 052/ 677084 

E-mail: kariera@mu-varna.bg 


