
Immedica Pharma AB, Norrtullsgatan 15, 113 29 Stockholm, Sweden | +46 (0)8 533 395 00 | www.immedica.com 

 

 

 
 
 
 
ANSVARSOMRÅDEN 
I rollen som  Supply Chain Manager ingår att  
 

• Vara ansvarig för att utveckla, harmonisera och underhålla lagerstrategier för 
lagerhållning av färdiga varor för att säkerhetställa lagernivåer och leveranser 

• Delta i nya implementerings- och utfasningsprojekt 
• Driva kontinuerliga uppföljningsmöten med kontraktstillverkare, leverantörer och 

distribitörer 
• Sammanställa och analysera prognosuppdateringar från marknadsbolagen 
• Prognosuppdateringar till kontraktstillverkare och andra leverantörer 
• Initiera och driva förbättringsärenden inom supply som initierats av Immedica 

internt alternativt av extern part 
• Påfyllnad av distributionslager av färdig vara 
• Planering av inköp av API till våra kontraktstillverkare 
• Dokumentera och ta fram nya skriftliga rutiner inom supply 

 

IMMEDICA EXPANDERAR . . . 
och söker en Supply Chain Manager 

 
Immedica Pharma AB är ett snabbt växande privatägt läkemedelsföretag som distribuerar produkter över 
hela världen med fokus på Europa och mellanöstern.  

Immedica har förvärvat flertalet nya produkter och tagit över marknadsföringstillstånd i Europa. Detta 
innebär en utökning av samarbetet med distributionscenter, kontraktstillverkare samt distributionspartners 
och därför söker vi nu en medarbetare inom Supply chain som kan utveckla och effektivisera arbetet med, 
både nya och befintliga produkter, i Immedicas portfölj.  

Detta är en sällsynt möjlighet för dig som vill växa och utvecklas  på ett svenskt, ungt och dynamiskt 
moderbolag med huvudkontor vid Odenplan i centrala Stockholm. Vi lägger stor vikt på personliga 
egenskaper och du bör trivas med att arbeta i en dynamisk miljö och i din egenskap av Supply Chain 
Manager kunna samarbeta väl i tvärfunktionella team. 

Arbetet spänner över ett brett område och sker både enligt GMP via kontraktstillverkare och GDP via 
kontrakterade partihandlare.  
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ERFARENHET OCH KOMPETENS 

Vi söker dig som har högskoleutbildning samt  minst 5 års erfarenhet av arbete inom supply chain inom 
läkemedelsindustrin. Arbete med GMP, GDP och verksamhet som har lagts ut på kontrakt är särskilt 
meriterande så väl som tidigare erfarenheter av Tech transfer. Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i 
såväl tal som skrift är nödvändiga.  

PERSONLIGA EGENSKAPER 

Som person är du självständig, ambitiös, tydlig samt noggrann. Du har inga problem med att driva många 
olika frågeställningar samtidigt och är en god kommunikatör som trivs med att jobba i såväl interna som 
externa projekt. Du har god samarbetsförmåga och gillar att ta tag i nya saker samt är mycket driven. 
Förmåga att strukturera, inhämta information och utreda uppgifter som är nya för dig värdesätts.  

Du rapporterar till Head of Supply och tjänsten är en tillsvidareanställning vid Odenplan med tillträde 
snarast möjligt. 
 
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Head of Supply, Mikael Näslund tfn 
070 799 57 62 eller epost mikael.naslund@immedica.com. 
 
Ansökningar behandlas löpande och ansöker gör du snarast möjligt via applications@immedica.com.  
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