A Federació Farmacèutica, distribuidor líder a Catalunya, busquem incorporar un Director/a
Tècnic/a (llicenciat en farmàcia imprescindible) per formar part de l'equip de Directors
tècnics dintre de l'àrea d'Operacions. El lloc de treball és a Lleida capital..
T'encarregaràs d'assumir les següents funcions:
- Assumir el lideratge en la implantació de dinàmiques de millora contínua al magatzem.
- Gestió, creació i millora de la documentació existent relativa a la qualitat i Direcció Tècnica.
- Actualització dels procediments de treball.
- Assegurar el correcte cumpliment de les BPD's.
- Resolució d'incidències i reclamacions diàries, buscant les causes i generant accions
correctives, preventives o accions per la millora de la qualitat.
- Control d'stock de medicaments d'estupefaents i vals oficials per als mateixos.
- Tracte directe amb clients per a la resolució de dubtes i incidències o per recollir comentaris
per part dels mateixos, així com la resolució de dubtes tècnics sanitaris.
- Gestió d'alertes sanitaris.
- Seguiment de les BPD's (Bones Pràctiques de Distribució).
- Assistència a l'equip de formació als cursos de formació continuada.
- Col·laboració amb els Directors de zona per al cumpliment dels objectius del departament
d'operacions.
Formaràs part d’un equip altament qualificat i un projecte d’empresa en plena expansió.
Busquem un farmacèutic/a amb experiència professional preferible d'un any com a Director
Tècnic farmacèutic en distribució o bé en departaments afins (Qualitat, Registres...). Es
valorarà especialment formació en Bones Pràctiques de Distribució (BPD's), GMP's o
procediments de qualitat en general.
Anima't a formar part de Fedefarma! Si creus que pots encaixar, envia'ns el teu CV en format
PDF i indica si et plau les teves expectatives econòmiques (Salari Brut Anual). Agrairíem
també una carta de motivació per al lloc.

“FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.C.L., al domicili carrer del Coneixement, 7-13, Pol. Ind. de
negocis Gavà Park, 08850 de Gavà (Barcelona)
En nom FEDEFARMA tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li
informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra
organització. Les dades proporcionades es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball
o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. Per tant té dret a accedir a les seves
dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja
no siguin necessàries. Les dades no se cediran a tercers.”

Qualsevol dubte o si haig de fer algun altre procediment per finalitzar el tràmit aviseu-me si us
plau,
Salutacions,
Marc

