
 

 

JOB DESCRIPTION 
 

Medical Marketing Medewerker 

“This job description is intended to convey information essential to understanding the scope of the job and 
the general nature and level of work performed by job holders within this job. But, this job description is 
not intended to be an exhaustive list of qualifications, skills, efforts, duties, responsibilities or working 
conditions associated with the position.” 

POSITION PURPOSE 
 
De Medical Marketing Medewerker (MMM) fungeert als rechterhand van de Medical & 
Marketing Manager binnen Heel België. De MMM geeft back-up waar nodig voor alle 
taken binnen Medical Marketing (MM) en neemt in samenspraak met de Medical & 
Marketing Manager (M&MM) geleidelijk aan een meer proactieve rol op in de planning, 
voorbereiding, uitvoering en opvolging van de taken.  
De Medical Marketing Medewerker zorgt voor open communicatie en denkt pro-actief 
mee met teneinde de werking van en alignering binnen Medical Marketing en Sales & 
Marketing (S&M) in het algemeen te verbeteren. 
 
De jobinvulling bestaat uit 3 grote onderverdelingen:  
 

1. Medical Education (ME) 
2. Marketing 
3. RIP support & FAGG reclamedossiers 

 

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSABILITIES 

 
Verantwoordelijkheden: 
 

• Open communicatie en afstemming organiseren binnen MM en S&M  

• Pro-actief meedenken met de werking binnen MM en S&M 

• Het zorgen voor optimale wetenschappelijke en administratieve ondersteuning bij 
medical events en trainingen 

• Het nauwgezet beheer, planning, organisatie, coördinatie en opvolging van 
wetenschappelijke events 

• Optimale ondersteuning bieden bij beheer budget marketing en medical 
education  

• Betrokken zijn en mee initiatief nemen in de ontwikkeling van 
marketingmaterialen 

• Fungeren als centraal aanspreekpunt binnen Medical Marketing 

• Samen met de Medical & Marketing Manager actief meewerken en initiatieven 
bespreken teneinde de werking van het Medical Marketing team te optimaliseren 



1. Medical Education (ME) 
 

o Planning, organisatie en coördinatie van wetenschappelijke events 
- Ondersteuning van de Scientific & Medical Education Manager (ME-manager) 

bij de organisatie van wetenschappelijke events: zoeken locatie, opstellen 
uitnodiging, opvolgen inschrijvingen, voorzien van benodigde materialen (bv. 
cursussen), communicatie met sales team (aanspreekpunt), evaluatie post-
event, enz.   

- Vertegenwoordigers begeleiden in het correct gebruik van de events-module 
in het CRM-systeem en hen ondersteuning bieden bij het organiseren van 
hun medical event voor artsen en apothekers 

o Ondersteuning bieden bij de creatie van wetenschappelijke trainingen  
Review wetenschappelijke presentaties en trainingen, meehelpen bij het 
opstellen van relevante wetenschappelijke vragen op basis van de 
wetenschappelijke training en de nodige vertalingen voorzien met als doel 
hoogstand, kwalitatief materiaal te creëren 

o Ondersteuning beheer budget ME 
Nauwgezet opvolgen en beheren van alle ME-kosten binnen het voorziene ME-
budget en regelmatige controle van formules, aanvragen van PO’s voor alle ME-
kosten, ondersteunende en coördinerende rol bij opmaak van budget, forecast en 
actuals 

o Beheer Heel Learning Zone (HLZ) 
Userlijst onderhouden, nieuwe cursussen en/of test aanmaken, bestaand 
cursusmateriaal up-to-date houden, beheer van participaties aan cursussen (bv 
in kader van opstart nieuwe vertegenwoordiger, trainingsdagen voor het sales 
team enz), aanspreekpunt voor users, communicatie met HQ departementen IT 
(technisch aspect) en Medical Communication (inhoudelijk aspect) 

o Beheer Sales Force Trainings (SFT) voor vertegenwoordigers 
 

 
2. Marketing 

 
o Proactieve ondersteuning bieden aan de Medical & Marketing Manager zodat de 

werking binnen het Medical Marketing team zo vlot en efficiënt mogelijk kan 

gebeuren en projecten/taken op tijd opgeleverd kunnen worden  

o Ondersteuning beheer budget marketing  
 Nauwgezet opvolgen en beheren van alle marketingkosten binnen het voorziene 

budget en regelmatige controle van formules, ondersteunende en coördinerende 
rol bij opmaak van budget, forecast en actuals 

o Ondersteuning bieden bij ontwikkeling van medical marketing materiaal en 
beheer van eigen projecten (apotheekwaaier, Heel patiëntenbrochure…) : 
initiëren, opstarten, afronden en voorstellen van projecten in samenspraak met 
de Medical & Marketing Manager.  

o Creatie, opmaak en update pharmacy trainingen ism het medical marketing 

team: helpen bij ontwikkeling, eerste medische check, waken over coherentie en 

consistentie tussen de trainingen 

o Up-to date houden van prijsvergelijkingen en concurrentiefiches 

o Revisie blog-artikelen vóór approval met als doel een eerste medische check en 

revisie zodat de kwaliteit van de materialen in approval steeds hoog is 

o Waken over correcte en consistente toepassing van corporate en brand 

guidelines van alle medical marketing materialen in het approval proces. 



3. RIP-support en FAGG    
 
o De Medical Marketing Medewerker (MMM) biedt de nodige ondersteuning aan de 

RIP (Responsible Information Person) van Heel en bezorgt hem de benodigde 
informatie op een correcte en objectieve manier zodat hij op basis van feiten een 
beslissing kan nemen inzake in te dienen marketingmaterialen bij het FAGG of 
goed te keuren materiaal en communicaties gericht naar Health Care 
Professionals (HCP) 

o Regelmatig overleg en alignering met de RIP inzake te lanceren medical 
marketing materialen 

o Approval van marketingmateriaal: consolideren van de opmerkingen en advies 
formuleren voor de RIP, hierbij rekening houdend met alle standpunten, de 
historiek en de wetgeving 

o Opmaken, indienen en opvolgen van kennisgevingsdossiers bij het FAGG 
o Up-to-date houden van overzicht kennisgevingen en historiek FAGG-

opmerkingen 
o Aanspreekpunt binnen S&M voor vragen rond dossiers om de kans op 

goedkeuring zo hoog mogelijk te maken 
 
 

 QUALIFICATIONS / KNOWLEDGE/EXPERIENCE 
 

1. Opleiding:  Bachelor of Master in een (para)medische of wetenschappelijke 
richting of gelijkwaardig door ervaring 
 

2. Professionele ervaring: ervaring in farmaceutische industrie is een plus 
 

3. Talen: goede gesproken en geschreven talenkennis (NL- FR - E) 
 

4. IT: goede computervaardigheden (Excel, Word, Powerpoint…) 
 

 

COMPETENCIES / BEHAVIOURS 
 

- Goede organisatorische vaardigheden 
- Zelfstandig werken 
- Pro-actief en ondernemend 
- Nauwkeurig, heeft oog voor detail 
- Goede communicatievaardigheden 
- Durft zijn/haar mening op een constructieve manier uiten 
- Service minded 
- Team player 
- Positieve ingesteldheid 
-  “Can-Do mentaliteit” 
- Motivatie, openheid zijn absoluut sterke elementen 
- Gedrevenheid om te groeien en bij te leren 
- Identificeert zich met Heel’s Vision & Mission 

 


