
                                                      
                                                                                                                                                        
 
 

   

 
 
 
 

Echipa Dr.Max din Timisoara este in cautare de Asistenti Farmacisti pasionati de domeniu si 
dornici sa isi exercite profesia prin competenta si dedicare. 
 
Candidatul ideal: 

• Studii de specialitate finalizate - Scoala Postliceala de Asistenti Farmacisti; 
• Certificat de Membru OAMMR si aviz de libera practica pe anul 2021; 
• Comunicare eficienta prin participare, ascultare; 
• Empatie fata de pacienti si placere de a lucra in echipa. 

 
Descrierea jobului: 
In calitate de Asistent Farmacist, in cadrul farmaciei extinse Dr.Max, va asigura consultanta de 
specialitate clientilor, la un standard profesionist: 

• Sa puna pacientul pe primul loc; 
• Sa ofere solutii pentru sanatate personalizate, in functie de nevoile fiecarui pacient; 
• Participa la derularea si implementarea campaniilor promotionale in scopul indeplinirii 

obeictivelor comerciale ale companiei; 
• Monitorizeaza si gestioneaza stocurile periodic pentru asigurarea unei aprovizionari optime; 
• Sa trateze cu respect pe cei din jur; 
• Sa lucreze cu colegii sai in vederea unei bune functionari a farmaciei; 
• Asigura consilierea, vanzarea si alte servicii din locatie la standarde inalte. 

 
Ce oferim: 

• Pachet salarial motivant; 
• Tichete de masa; 
• Card de angajat cu multiple beneficii in reteaua de farmacii; 
• Abonament la o clinica privata; 
• Conditii speciale negociate cu diversi colaboratori pentru achizitia de bunuri si servicii; 
• Un mediu de lucru provocator si dinamic cu posibilitati reale de avansare; 
• Training-uri de specialitate. 

 
In grupul A&D Pharma - Dr.Max, cel mai mare jucator cheie pe piata europeana, suntem peste 5000 
de angajati, inspirati de viziunea unei lumi in care oamenii vor fi mai sanatosi si vor trai mai bine. Si 
credem cu tarie, ca facand lucrurile corect si cu pasiune, vom reusi sa ne indeplinim misiunea: aceea 
de a fi aproape de oameni si de a le oferi rapid solutii reale la nevoile zilnice legate de sanatate. 
 
Daca inca nu te-am convins sa aplici, iti mai spunem ca la noi poti gasi: mediu de lucru profesionist, 
oameni dedicați misiunii noastre de a crește calitatea vieții pacienţilor, prin intermediul unei game 
largi de produse, prin servicii și sfaturi profesioniste, intr-un mod placut și accesibil. 
 
Asteptam CV-urile pe adresa de e-mail cristina.trifa@adpharma.com 
Pentru mai multe detalii ne puteti contacta apeland numarul de telefon : 0720 022 892. 
 

Va multumim! 


