
 
 

 
 

İLAÇ GİBİ GELECEK 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI  
 

Biz Abdi İbrahimlileriz! Biz Hayatı İyileştirenleriz...  

 

Daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanılabilir bir dünya için taşıdığımız sorumluluğun 
farkındayız ve hayatı iyileştirmenin, tutkulu insanlarla iyi işler üreterek mümkün 
olduğunu biliyoruz. 

 

Amacımız: Tanıtım Yönetmeliği’nin izin verdiği kapsamda; öğrencilik hayatı devam eden siz gençlere, eczane etkinlikleriyle 

sahada aktif olarak yer alabileceğiniz dönemsel iş imkânı sunmak. 

 

Senin için ne hedefliyoruz? 
 

• Sektörü ve eczane hayatını (hasta, eczane, kalfa ile aynı ortamda bulunarak) tanıyarak erken dönemde deneyim 
kazanmanı ve gelecekteki kariyer yolculuğunu belirlerken yanında olmayı,  

• Dönemsel olarak bizimle olduğun süre boyunca maddi anlamda seni desteklemeyi,  

• Başarılı performans göstermen durumunda, işe alım konusunda sana öncelik tanımayı hedefliyoruz.  

 

Senden Beklentimiz 
 

Görev yerin, ikamet ettiğin ilde bulunmak üzere; Abdi İbrahim tarafından uygun bulunan eczaneler için Tıbbi Tanıtım 
Temsilcilerimiz rehberliğinde ve takibinde tanıtım faaliyetleri yürütmeni bekliyoruz.  

 

Abdi İbrahim bünyesinde bulunan ve kısa sürede yenilikçi ürünleriyle pazarda öne çıkmayı başaran Inoliva ile Abdi İbrahim'in 
tüketici sağlığı ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapıldığı Abdimed bünyesinde görev yapacak çalışma arkadaşlarımızın 
görev tanımları aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

Inoliva ve Abdimed Görev Tanımı 

 
Eczanelerde; 

 

• Tüketici sağlığı ürünlerinin tanıtımını yapmak,  

• Tadım aktivitesi gerçekleştirmek,  

• Sipariş almak,  

• Tanzim/teşhir uygulamaları gerçekleştirmek,  

 

Tüm bunları yapabilmen için beraber çalışacağın Tıbbi Tanıtım Temsilcileri seni yönlendirecek ve gerekli oryantasyonları 
gerçekleştirecek. Bununla beraber süreç boyunca Abdi İbrahim ailesinde katıldığın ekibin bir parçası olarak Bölge 

Müdürümüzün liderliğinde, ekip toplantılarına da dahil olacaksın. 😊 

 

Çalışma Modeli ve Zamanlama 

 
• 5 aylık dönem (13 Şubat – 23 Haziran) için seninle süreli sözleşme imzalayacağız.  

• 5 ay boyunca haftada minimum 2 gün, maksimum 4 tam gün çalışma tercihini belirtmen gerekiyor. Çalışma 
günlerinden bir yarım gün, Cumartesi de olabilir. Çalışma saatleri hafta içi 09.00-19.00 aralığını kapsayacak. Yarım 
gün çalıştığında ise saatlerini 09.00-13.30 ya da 14.30-19.00 olacak şeklinde düzenleyebilirsin.  

• Maaş ödemen aylık olarak tercih ettiğin çalışma gününe göre hesaplanacak. 

• SGK şirket tarafından karşılanacak ve çalıştığın gün kadar ulaşım desteği & Sodexo çeki sağlanacak. 



 
 

 
 

Sen de programa katılmak isterseniz www.yetenekkapisi.org platformundaki 
“İş/Staj İlanları” sayfasından Abdi İbrahim’in “Eczane Tanıtım Öğrencisi” isimli 

ilanına başvurabilirsiniz. 

 

 

Eğitim Yolculuğumuz 
 
 

   
EĞİTİM YOLCULUĞUMUZ TARİH 

Başvuru Toplama  3 – 18 Ocak 2023 

Aday Değerlendirme  19 - 27 Ocak 2023 

Evrak Teslim 30 Ocak – 2 Şubat 2023 

İşbaşı ve Dijital Eğitimlerin Atanması 13.Şub.23 

Dijital Eğitimlerin Tamamlanması 
Temel Eğitimler 
Medikal Sistem Eğitimleri 
Ürün Eğitimleri 

13 - 16 Şubat 2023 

Dijital Eğitimlerin Tazelemesi ve Soru-Cevap  17 - 20 Şubat 2023 

İstanbul Aİ Tower Yüz Yüze Buluşma ve Satış 
Becerileri Eğitimi  

21.Şub.23 

Ankara Yüz Yüze Buluşma ve Satış Becerileri 
Eğitimi  

22.Şub.23 

İzmir Yüz Yüze Buluşma ve Satış Becerileri 
Eğitimi  

23.Şub.23 

Bölgelerde Göreve Başlangıç ve Tıbbi Tanıtım 
Temsilcileriyle Birebir Çalışma ve Oryantasyon 

22.Şub.23 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fwww.yetenekkapisi.org%252f%26c%3DE%2C1%2CwK6DZPdMCxNWicV62uiw9zeWMce8QD2-a6dzNDuwdBxDaAe_iHXjvzirI-Jwphb2Bc35PbDbpnCM8YcS1ScoNihiF6dXW0V7UyNayaVV8Ctuk-dzeJIr4k73_Wyh%26typo%3D1&data=05%7C01%7Cgizem.ercanturk%40abdiibrahim.com.tr%7C227222a4da2348702b5508daed62bb4d%7C1fb09f9e978f4625a7de2e1825e4d222%7C0%7C0%7C638083305544687143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y7Ldhz%2F3EWsl7XPbDCZvekYTJtUeOumqYUiaSWof0NA%3D&reserved=0

