“

Kadrovska štipendija pri podjetju Medis mi
predstavlja sigurnost pri iskanju zaposlitve po
končanem študiju. Program kroženja, ki smo ga
deležni Medisovi štipendisti, daje vpogled v
delovanje farmacevtske industrije iz različnih
zornih kotov, mladi pa na tak način pridobimo
ogromno znanja, ki ga lahko kasneje unovčimo za
večjo uspešnost na delovnem mestu. Prav zaradi
tega, bi vsakemu svetoval, da postane Medisov
štipendist.

„

Nejc Ajlec,
štipendist Medisa

V mednarodnem farmacevtskem podjetju Medis se že od leta 1989
ukvarjamo z marketingom inovativnih zdravil in medicinskih
proizvodov. Z več kot 350 visoko usposobljenimi strokovnjaki
različnih, predvsem naravoslovnih smeri zagotavljamo dostopnost
do širokega nabora modernih zdravil bolnikom v petnajstih državah
Centralne Evrope in Balkana. Naša ključna skrb je redno in visoko
strokovno informiranje celotne strokovne javnosti o optimalnih
terapevtskih rešitvah. Na področju medicinskega marketinga smo
vodilno podjetje v tem delu Evrope. Zadovoljstvo in angažiranost
sodelavcev sta naši ključni vodili.
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Štipendija za enoviti magistrski
študij farmacije (m/ž)
Prijave do: 1. 06. 2021

Študente farmacije želimo v času študija spodbujati, zato
razpisujemo štipendijo za enoviti magistrski študij farmacije.
Štipendija je namenjena študentom od tretjega do petega letnika, ki
jih zanimajo celovite rešitve s področja trženja, ki znajo s
pridobljenim znanjem in svežimi idejami učinkovito prispevati k
prepoznavanju kakovosti naših izdelkov ter se znajo približati ljudem
različnih starosti in položajev ter sodelovati z njimi.
Prijava na razpis naj vsebuje:

•
•
•
•

osebno predstavitev z motivacijskim pismom,
potrdilo o vpisu v tekoči letnik,
potrdilo o opravljenih izpitih dosedanjega študija,
izjavo kandidata, da še ne prejema štipendije oz. nima
obveznosti iz drugega štipendijskega razmerja.

Medis je podjetje, ki mu znanje mladih veliko pomeni, zato boste
imeli možnost aktivnega sodelovanja pri raziskovalnih in projektnih
nalogah. Vsako leto vam bomo omogočili opravljanje počitniške
prakse, v okviru katere boste lahko pridobivali dragocene delovne
izkušnje v različnih organizacijskih enotah. Vaše inovativne ideje
bodo pri nas zagotovo prepoznane in cenjene.
Ne izpustite odlične priložnosti! Najkasneje do 01.06.2021
prijavite preko obrazca na spletni strani www.medis.health ki ga
najdete v rubriki Ljudje & zaposlitev. O vseh pomembnih pogojih
štipendiranja se bomo skupaj dogovorili na razgovoru.
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