






 

 

   Współpracowałem z Panem Rafałem Myrta w latach 2007-2011 w spółce Neuca S.A. w 

ramach Departamentu Marketingu oraz przy kilku dużych projektach m.in. wdrożenie 

platformy sprzedażowej Profitpharma, budowanie oferty serwisów dla producentów, 

kategoryzacja i segmentacja klientów, a także w kilku innych projektach mających zna-

czący wpływ na obecny kształt Grupy Kapitałowej Neuca . 

 

   Pan Rafał dał się poznać jako dobry  i skuteczny menadżer, z wysokimi kompetencjami 

interpersonalnymi. Dobrze pracował w zespole, posiadał umiejętność skutecznego dele-

gowania zadań na pracowników oraz egzekucji postawionych celów. Z powodzeniem 

budował dobrze działające zespoły składające się z osób zatrudnionych w rożnych czę-

ściach organizacji, w różnych spółkach. Gdy sytuacja tego wymagała bezkompromisowy 

ale zjednujący sobie współpracowników i umiejący logicznie argumentować swoje decy-

zje. Słuchający opinii innych członków zespołu. Wysoka wiedza teoretyczna i praktyczna 

w zakresie rynku farmaceutycznego. Zawsze miał dużo nowych pomysłów był otwarty na 

zmiany. Dobry kolega.  

 

   Mogę zarekomendować Pana Rafała Myrta jako osobę, którą warto zatrudnić do am-

bitnych i wymagających wysokich kompetencji zadań. W szczególności polecam Pana 

Rafała do projektów wymagających niezwykłej odwagi i znajomości rynku na poziomie 

zaawansowanym. 
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Referencje

Z Rafałem Myrta miałam przyjemność współpracować w firmie Neuca S.A. w latach 2009 -
2011. W 2011 roku był moim bezpośrednim przełożonym.
Przez cały okres naszej współpracy mogłam doceniać jego wiedzę i kompetencje, oraz
intuicję biznesową. Rafał cieszył się zawsze wysokim uznaniem i szacunkiem w środowisku
aptekarskim, jak również wśród Zarządu i Menedżerów spółki w której pracowaliśmy.
Pracowałam z Rafałem przede wszystkim w obszarze Detal, głównie przy wypracowywaniu
strategii rozwoju detalu, segmentacji klientów, różnicowaniu programów detalicznych.
Współpraca z Rafałem pozwoliła mi rozwinąć się jako menedżerowi, ale przede wszystkim
uczyłam się i zdobywałam doświadczenie w obszarach dla mnie zupełnie nowych jak
marketing strategiczny czy franczyza.
Współpraca z Rafałem jest inspirująca i jednocześnie bardzo przyjemna, ponieważ umie
właściwie kształtować zasady współżycia społecznego. Poza tym swoja bogata wiedze
zawodową i doświadczenie chętnie przekazuje swoim podwładnym, motywując ich
jednocześnie do dalszego rozwoju. Moja dalsza kariera w dużej mierze opiera się właśnie na
kompetencjach jakie zdobyłam współpracując z Rafałem.
Chciałabym również podkreślić wysoką jakość strony etyczno-moralnej współpracy z
Rafałem, jak również to, że jest dobrym człowiekiem, który bez wahania udzielał pomocy,
kiedy pojawiła się taka potrzeba.
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