
 

 

Aurobindo Pharma B.V. zoekt een  

 

Key Accountmanager GDS 

Fulltime dienstverband 

 

 

Aurobindo Pharma Ltd. is een wereldwijd toonaangevend farmaceutisch bedrijf, 

gespecialiseerd in generieke geneesmiddelen. Met meer dan 12.000 medewerkers dragen wij 

in 150 landen bij aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit van zorg. Aurobindo is een volledig 

verticaal geïntegreerd bedrijf dat innovatieve farmaceutische oplossingen biedt, vanaf de 

grondstoffen tot distributie en levering. Daarnaast is Aurobindo één van de grootste actieve 

grondstof productiebedrijven ter wereld en beschikt het over 16 eigen state-of-the-art 

productiefaciliteiten en een uitmuntende R&D-afdeling.  

In Nederland ondersteunt Aurobindo apotheken, ziekenhuizen, drogisten en 

apotheekhoudende huisartsen bij het verlenen van optimale patiëntenzorg. Dat doen we met 

een breed assortiment, gunstige commerciële voorwaarden en continue aandacht voor 

kwaliteit. Met persoonlijke aandacht voor de wensen en behoeften van de klant zijn we de 

betrouwbare partner in gezondheidszorg.  

De Key accountmanager Geneesmiddelen Distributie Systemen (GDS) identificeert, 
kwalificeert en ontwikkelt verkoopkansen in de intramurale en ‘baxter’ (GDS) markt ten einde 
een positieve bijdrage te leveren aan de klantbehoeftes en sales resultaten van de 
onderneming. 
 

Jouw functie 

Jij bent verantwoordelijk voor acquisitie, relatiebeheer en contractbeheer, hieronder vallen; 

 Het bezoeken van baxteraars/ GDS leveranciers, inkopers, groothandels en andere 
verantwoordelijken die invloed hebben op het inkopen van potverpakkingen 

 Het in kaart brengen van alle GDS afzetpunten in Nederland 

 Het opbouwen en uitbreiden van relaties met ‘baxteraars’ 
 Het uitbrengen en administratief afhandelen van offertes 

 Analyseren en controleren van de afname van contractproducten, het onderhouden 
van een maandelijkse forecast en tijdig bijsturen van die forecast indien producten niet 
/ wel worden afgenomen 

 Overall coördinatie van GDS binnen Aurobindo Benelux 
o Inzicht in pipeline & business cases in nauwe samenwerking met Commercieel 

Directeur 
o Up to date houden van kennis van lanceringsdata in nauwe samenwerking met 

Project & Launch Officer 
o Bewaking stock en supply (inclusief allocatieplannen en forecast’s indien nodig) 

in nauwe samenwerking met de afdeling Purchase en Planning 
o Andere betrokkenen binnen Aurobindo die zich bezighouden met de verkoop 

van potverpakkingen tijdig informeren over actuele zaken (bv. Introducties, 
mogelijke out of stocks etc.)  



 

 

Jouw profiel 
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie zien wij graag de volgende aspecten terug 

 Bij voorkeur een relevante hbo opleiding (commercieel/medisch) en aantoonbare 
relevante ervaring op het gebied van sales op hoofd inkoop niveau binnen de 
farmaceutische industrie 

 Bij voorkeur een netwerk in het farma groothandelskanaal. Je kent de markt, houdt 
goed overzicht en houdt de markt in de gaten om op de juiste momenten te anticiperen  

 Je bent in staat om mee te denken over het ontwerp van strategische plannen  

 Je bent in staat om feedback te geven voor nieuwe producten en andere concepten 

 Key Accounts vinden in jou een business- en sparring partner 

 Je hebt minimaal drie jaar buitendienst ervaring en je hebt bewezen dat je klanten kunt 
binnenhalen met strategisch potentieel 

 Je bent gedreven, weet je werk goed te organiseren en je hebt een probleemoplossende 
aanpak 

 Je analyseert, je bent extravert en stabiel 

 Je benut je commerciële en zeer communicatieve vaardigheden 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed 

 Je steekt graag de handen uit de mouwen binnen een enthousiast werkend team van 
(Key) Accountmanagers  

 Gezien de combinatie van kantoor en buiten activiteiten, gaan we er vanuit dat je in 
het bezit bent van je rijbewijs 

 
 

Werken bij Aurobindo 

Het kantoor voor België, Nederland en Luxemburg bevindt zich in Baarn. Hier werken ruim 50 

werknemers op afdelingen als Pharmaceutical Affairs, Sales, Finance, Customer Service, 

Portfolio Management en Warehouse. In de Benelux ondersteunt Aurobindo apotheken, 

ziekenhuizen, groothandels, drogisten en apotheekhoudende huisartsen bij het verlenen van 

optimale patiëntenzorg. Het is onze missie om hoogwaardige geneesmiddelen breed 

beschikbaar te stellen met als doel deze toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. 

Zo geven we invulling aan ons motto: committed to healthier life! 

De waarden van Aurobindo zijn: kwaliteit leveren, verantwoordelijkheid nemen, samenwerking 

omarmen en groei stimuleren.  

 

Word jij uitgedaagd door deze functie? 

Stuur dan jouw CV met motivatie per e-mail naar Sandra Boeters (HR) via 

sboeters@aurobindo.com.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


