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Odpowiedzialność za funkcjonowanie kluczowych obszarów działalności Spółki takich jak: usługi i zlecenia stałe, projekty badawcze oraz
projekty komercyjne;
Inicjowanie i realizacja działań zmierzających do umacniania pozycji Spółki na rynku oraz budowania jej pozytywnego wizerunku;
Poszukiwanie kierunków działalności dla Centrum Badań i Technologii zapewniających rozwój prowadzonych badań, innowacyjnych technologii,
usług i wyrobów;
Aktywne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów naukowo- badawczych w celu ich pełnej komercjalizacji;
Tworzenie planu budżetowego i P&L oraz ich egzekwowanie;
Tworzenie, implementacja i realizacja strategii sprzedaży, marketingowej, PR oraz obsługi klienta;
Ewaluacja efektywności realizowanych działań biznesowych w Spółce;
Nawiązywanie, rozwijanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji z partnerami biznesowymi;
Reprezentowanie interesów spółki oraz udział w kluczowych negocjacjach;
Zarządzanie ryzykiem we wszystkich obszarach działalności.

Wykształcenia wyższego w kierunkach z obszaru biznesowo- ekonomicznego i/lub zarządzania, mile widziane dodatkowo wykształcenie
biologiczne/chemiczne/farmaceutyczne;
Co najmniej trzech lat doświadczenia zawodowego na stanowisku zarządzającym w firmie korporacyjnej, lokalnym przedsiębiorstwie lub
organizacji publicznej; 
Doświadczenia zawodowego w tworzeniu i implementacji strategii sprzedażowej oraz bezpośredniej sprzedaży usług/produktów/projektów
klientom biznesowym;
Umiejętność tworzenia i realizacji planu finansowego poparta sukcesami zawodowymi,
Znajomości trendów na rynku farmaceutycznym; 
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie komunikatywnym;
Orientacji biznesowej i procesowej, przedsiębiorczości, zdolności negocjacyjnych oraz umiejętności komunikacji z pracownikami na różnych
szczeblach organizacji;
Korzystania z pełni praw publicznych i posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych;
Deklaracji o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego
oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami. 

CV oraz list motywacyjny

Kontrakt Menedżerski;
Miesięczne wynagrodzenie stałe plus premie;
Szkolenia merytoryczne;
Pracę z wybitnymi polskimi naukowcami oraz innowacyjnymi projektami;
Wsparcie w realizacji kreatywnych pomysłów na skalę lokalną i globalną.

 
 
 
 
 

Zakres obowiązków: 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagane dokumenty:

Oferujemy:

CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: p.czerwonka@nil.gov.pl

Kim jesteśmy?
 

InnoNIL to spółka celowa Narodowego Instytutu Leków powołana, by wspierać firmy w podnoszeniu ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Posiadając kapitał
ludzki i zaplecze technologiczne Narodowego Instytutu Leków, bazujemy na ponad 65-letnim doświadczeniu oraz wiedzy wybitnych naukowców. Korzystamy z unikalnej

na skalę europejską infrastruktury badawczej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom biznesu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, suplementów diety 
i wyrobów medycznych, oferując działalność usługową, naukowo-badawczą oraz projekty dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta.

 
Dołączając do InnoNIL, dołączasz do firmy skierowanej na człowieka. Tutaj rozwój i dobre samopoczucie pracowników jest dla nas priorytetem. Otwarta komunikacja,

transparentność i ciągłe nastawienie na innowacje to nieodłączny element naszej kultury organizacyjnej. Jeśli chcesz zmieniać świat farmacji i mieć realny wpływ na jego
funkcjonowanie poprzez wprowadzanie innowacji dla dobra ludzkości ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Prezesa Zarządu, który swoją misją, wizją oraz doświadczeniem wskaże najlepszy kierunek dalszego rozwoju spółki,

wzmacniając jej pozycję i wizerunek na rynku. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia niezbędnych do procesu rekrutacji w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO.
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