
Estágio remunerado
Uma oportunidade de emprego na LifeWell Pharmaceutical & Healthcare é uma carreira feita por si, com claras oportuni-
dades de evolução, benefícios e uma cultura organizacional atual que aceita a diversidade. Portanto, caso esteja à procura de 
uma primeira oportunidade no sector farmacêutico, a LifeWell Pharmaceutical & Healthcare permite-lhe moldar o seu próprio 
caminho, através do trabalho com as marcas e com as pessoas que impulsionam o nosso crescimento sustentável.

Situada em Oeiras, e funcionando a partir de Portugal para o mundo, a LifeWell Pharmaceutical & Healthcare emprega cerca 
de 30 pessoas de diferentes proveniências académicas e culturais. Dotada de recursos humanos altamente especializados, a 
LifeWell gere e concretiza projetos concebidos em Portugal com projeção global, reconhecidos pela sua elevada qualidade 
técnica e científica.

Procuramos licenciados nas áreas de saúde, marketing  
e gestão, aptos para estágio profissional remunerado  
na função de Delegado de Informação Médica.

Perfil:
•  Interesse pela atividade comercial  

e relações públicas

• Facilidade de expressão e de comunicação

• Elevada proatividade, criatividade e organização

• Sentido de responsabilidade e disponibilidade imediata

• Disponibilidade para deslocações

• Carta de condução

•  Candidato(a) elegível para estágio IEFP (obrigatório)

Utilize o QR code para saber se é 
elegível ou carregue aqui.

Principais funções:
Reportando à direção comercial e trabalhando em estrei-
ta ligação com outras equipas comerciais, o(a) estagiário(a) 
de Delegado de Informação Médica acompanhará regu-
larmente um conjunto de profissionais de saúde num de-
limitado território geográfico, com vista à apresentação do 
portfólio da empresa.

O estágio é remunerado, com formação comercial, técnica 
e cientifica inicial e continua, e é uma oportunidade para in-
tegração nos quadros da empresa.

O que oferecemos:
•  Estágio profissional remunerado, com perspetiva de con-

tinuidade e possibilidade de integração na estrutura da 
empresa

•  Em conjunto com a direção comercial concretizar um 
conjunto de campanhas/iniciativas inovadoras, alinhadas 
com a proposta de valor da empresa e que se alinham 
com a nossa estratégia de crescimento;

•  Ajudas de custo

•  Prémios regulares de desempenho

Para se candidatar a esta oportunidade, envie-nos o seu 
currículo e uma fotografia atualizada para:

recrutamento@lifewell.pt 

com a indicação da referência em assunto: 

Estágio – DIM e a sua localidade de residência.

Ao responder a este anúncio, e ao estar a enviar a sua candidatura 
está a autorizar e a concordar em fornecer os seus dados para que 
possamos contactá-lo no âmbito de processos de Recrutamento 
e Seleção.

https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Ficha+Sintese+Estagios+ATIVAR.PT+%28vf+07-01-2022%29.pdf/8bcec4e1-2a37-4777-a75c-53e1d702b4dc

