IM M EDIC A EXPA NDERA R . . .
o ch s ö ke r f le ra nya m e da rbe t a re i no m R e g u la t o ry A f f a i rs
Immedica Pharma AB är ett snabbväxande privatägt specialistläkemedelsföretag med kommersiell
täckning i Europa och Mellanöstern. Immedicas huvudägare är Impilo AB, ett privat nordiskt
investeringsbolag.
Immedica har förvärvat ytterligare produkter i Europa och söker nu medarbetare som kan hjälpa till att
utveckla och anpassa vår verksamhet för att på ett effektivt sätt ta hand om dessa nya produkter såväl som
de befintliga produkterna i Immedicas portfölj. Detta är en sällsynt möjlighet för dig som vill växa och
utvecklas inom Regulatory Affairs på ett expansivt svenskt moderbolag med huvudkontor vid Odenplan i
centrala Stockholm.
I denna rekrytering välkomnas framförallt ansökningar från dig som har cirka 5 års erfarenhet av arbete inom
läkemedelsindustrin och Regulatory Affairs. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och du bör trivas
med att arbeta i en dynamisk miljö och kunna samarbeta väl i tvärfunktionella team. Det är en fördel om du
har ett genuint intresse för analys av komplexa frågeställningar samt är nyfiken, noggrann och
ansvarstagande.
Det finns stora möjligheter att utvecklas inom regulatory affairs i takt med företagets tillväxt och nya
projekt.

TJÄNSTEN INNEFATTAR
Globalt regulatoriskt produktansvar för partnerprodukter i och utanför
Europa
Regulatorisk life cycle management, uppdatering av regulatorisk
dokumentation samt publicering av eCTD submissions i vårt interna
system
Projektledning av större regulatoriska ändringar såsom technology
transfer och MAH-transfers
Direktkontakt med globala myndigheter, kontraktstillverkare och
distributionspartners
Agera regulatorisk expert i tvärfunktionella team både internt och
externt

ERFARENHETER OCH KOMPETENS
Högskoleexamen (MSc el BSc) i farmaci, kemi, biovetenskap, eller
liknande.
Cirka 5 års efarenhet av regulatoriskt arbete inom läkemedelsindustrin.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av eCTD
publishing är meriterande.

ANSÖKAN
Välkommen med eventuella frågor eller skicka in din ansökan märkt "Ansökan
Regulatory Affairs" till lia.uppfeldt@immedica.com
Ansökningar behandlas löpande.
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