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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Επικεφαλής Τμήματος Ογκολογίας
Novartis Hellas 09/2018 - σήμερα
•

Μέλος της ηγετικής ομάδας. Επικεφαλής της επιχειρησιακής μονάδας και του
στρατηγικού σχεδιασμού του χαρτοφυλακίου.

Επικεφαλής Ομάδας Ογκολογίας
Roche Hellas 09/2014 – 12/2017
•

Επικεφαλής ομάδας ογκολογίας με διατμηματική συνεργασία πωλήσεων,
μάρκετινγκ, ιατρικού και market access.

Επικεφαλής Ομάδας Μάρκετινγκ
Roche Hellas 02/2014 – 09/2014
•

Επικεφαλής ομάδας 3 brand managers σε ογκολογία και αιματολογία.

Brand Manager
Roche Hellas 09/2009 – 02/2014
•

Υπεύθυνος για 5 διαφορετικά προϊόντα στην ογκολογία. Ανάλυση αγοράς,
στρατηγική και εφαρμογή πολυκαναλικού σχεδίου δράσης.

Συνεργάτης Ιατρικής Ενημέρωσης
Wyeth & Roche Hellas 11/2004 – 09/2009
•

Υπεύθυνος ενημέρωσης για προϊόντα αντιβίωσης, ΚΝΣ και ογκολογίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

•
•
•
•

Στρατηγικός, επιχειρηματικός και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός μέσω
διατμηματικής συνεργασίας.
Υψηλή ικανότητα παρακίνησης, κινητοποίησης, προώθησης της ομαδικότητας και
της επικοινωνίας.
Επικέντρωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.
Ταλαντούχος στην οικοδόμηση ισχυρών και αποτελεσματικών σχέσεων βασισμένων
στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Επιστημονικός Συνεργάτης
Πανεπιστήμιο Πατρών & Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 03/2000 – 05/2003
•

Πρωτογενής ερευνητική εργασία στις θεραπευτικές περιοχές υπέρτασης και
πολλαπλής σκλήρυνσης.

Master of Science "Medicinal Chemistry: Drug Design and Development"
Τμήμα Χημείας/Πανεπιστήμιο Πατρών 09/1998 – 03/2000
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Πλήρης υπευθυνότητα για P&L και κορυφαίες επιδόσεις
Συνεχής τεκμηριωμένη επίτευξη στόχων (+6% ανάπτυξη για το 2017 vs. 2016) με
κορυφαία κατάταξη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
Επιτυχής κυκλοφορία 3 διαφορετικών προϊόντων και 5 ενδείξεων τα τελευταία 2
χρόνια
Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου διατμηματικού οράματος, της στρατηγικής και
των τακτικών επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς.
Διοίκηση της επιχειρησιακής ομάδας με αναγνωρισμένα υψηλή απόδοση
Βράβευση περισσοτέρων από 10 διατμηματικών προγραμμάτων με αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα σαν "Best Practice" σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
"for HER" καινοτόμα καμπάνια ενημέρωσης για τον καρκίνο μαστού
Εμπνευστής και επικεφαλής μιας μοναδικής καμπάνιας που ενώνει συλλόγους
ασθενών, γιατρούς, πολιτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κ.α. Η εκστρατεία
κατάφερε να φτάσει και να ενημερώσει περισσότερες από 2 εκατομμύρια γυναίκες
τα τελευταία 4 χρόνια.
Region Europe Task Force Member 2015- 2016
Ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας υπεύθυνη για τη διαμόρφωση της
στρατηγικής του franchise για το 2015-2016.

Βραβεία "Top Performer" & "Key Contributor"
"Pharma Region Europe Top Performers Award" για το 2012 και "Key Contributor
Award" Roche Hellas 2008-2010-2012-2013 για την επίτευξη αποτελεσμάτων, την
εξαιρετική απόδοση και την επίδειξη των αξιών της εταιρείας.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - ΑΣΧΟΛΙΕΣ
Ποδηλασία, κολύμβηση και παιχνίδι με τα παιδιά μου.

