
Curtis Health Caps Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się produkcją kontraktową wielu różnorodnych 

preparatów w formie kapsułek miękkich oraz form płynnych o nieustannie dobrej jakości. W celu 

spełnienia wszystkich wymagań skupiamy się na rozwoju i produkcji leków, wyrobów medycznych, 

suplementów diety, kosmetyków oraz produktów dla zwierząt.  

Zamówienia realizujemy wyłącznie dla Klientów B2B. 

Cechujemy się szybkością działania, wysokim poziomem profesjonalizmu oraz dynamicznym 

rozwojem. 

Naszym największym zasobem są ludzie. Wyjątkowy zespół, który tworzymy pozwala nam osiągać 

założone cele w atmosferze współpracy. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Business Development Manager  

Miejsce pracy: Wysogotowo 

 

 

 

  

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 

 aktywne pozyskiwanie i współpracę z klientami z sektora B2B oraz B2C w branży 

farmaceutycznej, 

 prowadzenie negocjacji i realizację umów licencyjnych i partnerskich, 

 reprezentowanie firmy na międzynarodowych konferencjach, targach 

i wystawach, 

 budowanie relacji handlowych z potencjalnymi partnerami na nowych 

rynkach zagranicznych, 

 wspieranie innych działów uczestniczących w procesie licencyjnym w 

poprawnym funkcjonowaniu procesu, 

 realizację wyznaczonych celów sprzedażowych, 

 profesjonalną obsługę i budowanie długotrwałych relacji z 

istniejącymi klientami, 

 udział w rekomendacji i weryfikacji kierunków rozwoju firmy w zakresie 

poszerzania portfela produktów inwestycyjnych, 

 budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

 



 

 

 

 

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI OSOBĄ, SPEŁNIAJĄCĄ PONIŻSZE 

WYMAGANIA: 

 minimum 2-letnie doświadczenie w analogicznej roli w sprzedaży B2B w branży 

farmaceutycznej lub na zbliżonym stanowisku ( license-out, marketing 

strategiczny, sourcing API, post-launch management), 

 wyższe wykształcenie (dodatkowym atutem będzie wykształcenie 

farmaceutyczne, medyczne lub pokrewne), 

 wiedza w obszarach: medycyny, farmacji, standardów GMP, rejestracji 

produktów leczniczych i chęć do rozwoju w tych obszarach, 

 umiejętność analizy danych połączona z kreatywnym podejściem do 

realizowanych projektów, 

 umiejętność zarządzania projektami, 

 nastawienie na współpracę, szukanie rozwiązań, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków 

będzie dodatkowym atutem), 

 umiejętność skutecznego docierania do osób decyzyjnych, 

 nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, 

 odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy, 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, 

 znajomość branży farmaceutycznej 

 

 

U NAS MOŻNA! 

 Mieć stabilne warunki zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę 

 Pracować w przyjaznej atmosferze, w młodym, dynamicznym zespole 

 Budować rynkowe doświadczenie 

 Wykorzystywać własną inicjatywę 

 Korzystać z cateringu, który codziennie oferuje świeże posiłki 



 Korzystać z karty MultiSprot 

 Korzystać z Prywatnej Opieki Medycznej finansowanej przez Pracodawcę  

 Zapisać się do Ubezpieczenia Grupowego 

 Brać udział w konkursach pracowniczych 

 

 


