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Job 
 
Cayman Chemicals: www.caymanchem.com  
 
SALES SPECIALIST 

 
 
Pharmaceutical company, Cayman Pharma  s. r.o., a part of U.S.A. based company Cayman Chemical,  

will expand the sales of biochemical reagents, assay kits, enzymes, and antibodies for the advancement of human  
and veterinary health care of Cayman Chemicals, and is looking for a suitable candidate for the position of Sales 
Specialist.  

 
Responsibilities 
 
− Setting up regular contacts with prospective customers 
− Marketing and sale of assigned product portfolio 
− Market surveys, monitoring and evaluation of competition activities 
− Organization and conducting of marketing operations and campaigns 
− Maintaining and strengthening of company goodwill 

 
Requirements 
 
− University degree − chemistry, biochemistry, possibly pharmaceutical 
− English − fluent knowledge of technical and conversational language 
− Previous employment experience in sales and marketing 
− Excellent business and presentation skills, and strong verbal and written communication skills to correspond 

with laboratory and research department heads, doctors, and business managers 
− Ability to travel frequently 
− Possession of a Group B drivers license 
− Available to start immediately 

 
Benefits and Compensation Features 
 
− Financial incentives depending upon sales results 
− Professional training with a dynamic and motivated work team 
− Company car, mobile phone 
− Support of international company headquartered in the USA 
− 5 weeks vacation 
 
Kontakt:  Hana Kantuláková, Cayman Pharma s.r.o., Tel. 315 664 525, Fax. 315 662 500,  
 hana.kantulakova@caymanpharma.cz 



 

64 

 
Zaměstnání 
Cayman Pharma: www.caymanpharma.cz  
 
Farmaceutická společnost Cayman Pharma s.r.o. se sídlem 
v Neratovicích hledá vhodného kandidáta na pozici: 

 
ŘEDITEL VÝZKUMU A VÝVOJE 
 
Náplň práce 
− odpovědnost člena vrcholového vedení, 
− řízení 2-3 výzkumných týmů zaměřených na chemický a technologický vývoj, 
− paralelní řízení několika výzkumně-vývojových projektů, 
− řízení strategických aliancí s výzkumně-vývojovými centry, výzkumnými ústavy a univerzitami, 
− harmonizace výzkumně-vývojových aktivit s mateřskou společností v USA, 
− odpovědnost za vývoj nových produktů, 
− odpovědnost za intenzifikaci a optimalizaci technologických procesů, 
− návrh výzkumně-vývojového programu společnosti, participace na tvorbě firemní strategie, 
− odpovědnost za rozpočty a controlling výzkumně-vývojových činností, 
− spolupráce na náboru nových pracovníků do výzkumu a vývoje. 

 
Po�adavky 
− magisterský nebo in�enýrský titul v chemii, Ph.D výhodou, 
− velmi dobré odborné znalosti v organické chemii a organické technologii, 
− minim. 8 let praxe ve výzkumu a vývoji, 
− 4 roky praxe v řízení výzkumných týmů, 
− znalost projektového a strategického managementu, 
− velmi dobrá znalost AJ včetně odborné terminologie, znalost dal�ího svět. jazyka výhodou, 
− dobrá znalost práce na PC, 
− komunikativnost, schopnost řídit a motivovat spolupracovníky, 
− průkazné výsledky v chemickém nebo farmaceutickém výzkumu a vývoji, 
− zku�enosti se systémem Správné výrobní praxe výhodou. 

 
Co nabízíme 
− finanční ohodnocení odpovídající zastávané pozici a výsledkům práce, 
− mo�nost dal�ího profesionálního růstu, 
− účast na odborných konferencích a seminářích, 
− 5 týdnů dovolené a dal�í benefity. 
 
Kontakt:  Hana Kantuláková, Cayman Pharma s.r.o., Tel. 315 664 525, Fax. 315 662 500,  
 hana.kantulakova@caymanpharma.cz 


