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Assistente de Diagnóstico in-Vitro Diabetes Care (m/f) 

 
 
Quem Somos 
 

A Roche é uma empresa líder na indústria da saúde com 100 anos de existência, com mais de 70 000 

profissionais em 100 países, sendo os seus produtos vendidos em todo  o mundo.  

Os seus produtos e serviços visam a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, tendo por base 

um compromisso com o bem-estar e qualidade de vida das pessoas.  

Actualmente, é líder na área de diagnósticos e no fornecimento de medicamentos nas mais 

importantes áreas terapêuticas, incluindo a oncologia, a virologia e a transplantação. A área do 

diagnóstico desempenha um papel crescente nos cuidados de saúde através  de ferramentas 

modernas cada vez mais eficazes e individualizadas em a que a oferta da Roche abrange produtos e 

serviços para a pesquisa científica, para sistemas de laboratórios clínicos e dispositivos para a auto-

monitorização do paciente, posicionando-se como parceiro preferencial dos doentes, profissionais da 

saúde e instituições. 
 
Descrição da Função 
 

Integrada na Unidade de Negócio Diabetes Care  será responsável pela divulgação, informação e venda dos produtos 

junto dos profissionais de saúde visando o cumprimento dos objectivos definidos.  

 
Perfil pretendido. 
- Formação Superior (preferencialmente); 
- Experiência profissional na Indústria Farmacêutica/Diagnóstico na área das vendas (preferencial); 
- Conhecimento da área Cardiovascular; 
- Forte orientação para o cliente, para resultados e para o negócio; 
- Elevada capacidade de negociação; 
- Grande capacidade de planeamento, análise e resolução de problemas; 
- Capacidade de relacionamento interpessoal; 
- Capacidade de comunicação; 
- Proactividade; 
- Residência nas zonas: 

o Porto  
o Porto ou Aveiro  
o Alentejo (Beja  Évora) ou Algarve (Faro / Portimão) 

- Disponibilidade para deslocações. 
 
Como contactar 
Se tem as características acima descritas  e se se pretende juntar a um grupo de trabalho dinâmico, que lhe oferece 
integração numa Empresa solidamente implantada no mercado português e internacional, boas condições de trabalho 
e uma excelente oportunidade profissional candidate-se até ao próximo dia 7 de Dezembro em  
portugal.diagnostics@roche.com. 
 


