EXTERNAL MANUFACTURING MANAGER TILL
IMMEDICA PHARMA AB
Immedica Pharma AB är ett privatägt specialistläkemedelsföretag med kommersiell täckning över hela
Europa och delar av Latinamerika, Asien och Mellanöstern. Immedica grundades 2018 och har haft en stark
tillväxt både försäljnings- och organisationsmässigt, idag med ett 70-tal anställda varav omkring 45 på
huvudkontoret i centrala Stockholm. Immedica har en växande produktportfölj och är MAH för centralt och
nationellt godkända sär-och nischläkemedel med stort medicinskt behov både i och utanför Europa. Det
globala strategiska regulatoriska arbetet koordineras från huvudkontoret och innefattar såväl
nyregistreringar, produktionsflyttar, MAH överföringar och regulatoriskt underhåll av företagets produkter.
Immedicas huvudägare är Impilo AB, ett privat nordiskt investeringsbolag.

Om rollen:
Immedicas avdelning Manufacturing är ansvarig för tillverkningen av våra produkter, som uteslutande
sker hos kontraktstillverkare (CMO), huvudsakligen i Europa. Produktportföljen innehåller både små
och stora molekyler, samt en mix av lanserade produkter och produkter i registreringsfas. Avdelningen
behöver nu växa och vi erbjuder därmed en fantastisk möjlighet för dig som vill växa och utvecklas på
ett expansivt företag med fokus på specialistläkemedel. Som External Manufacturing Manager på
Immedica kommer du fylla en viktig roll i att säkerställa varuförsörjningen av våra viktiga produkter till
patienterna. Du kommer att jobba i ett team men samtidigt ha stor möjlighet att påverka hur arbetet
ska utföras för att nå bästa resultat. Rollen är baserad i moderna lokaler i Stockholm och rapporterar till
Head of Manufacturing.

ARBETSUPPGIFTERNA OMFATTAR BL.A.
Hanterar en portfölj av produkter och CMO:er.
Äga relationen med dessa CMO:er och vara Immedicas huvudsakliga
kontakt med dem. Leda det tvärfunktionella arbetet inom Immedica
gentemot CMO:erna.
Leda större projekt, tex Technology Transfers (TT) projekt, och
säkerställa implementering av dessa hos våra CMO.
Representera Manufacturingfunktionen, och i förlängningen våra CMO,
i Immedicas interna implementeringsteam för nya produkter.
Ansvarig för kontraktsförhandlingar för nya kontrakt eller vid
förändring av befintliga kontrakt med CMO.
Ansvarig för leverantörsval för nya produkter.

KVALIFIKATIONER
Universitetsexamen inom relevant område samt minst 10 års erfarenhet
från läkemedelsbranschen.
Erfarenhet från ett flertal av dessa områden: läkemedelstillverkning,
processutveckling, arbete med kontraktstillverkare, cGMP,
projektledning, kontraktsförhandlingar.
Flytande i engelska och svenska, både muntligt och skriftligt.
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FRAMGÅNGSFAKTORER
För rollen som External Manufacturing Manager söker vi en person som är driven och resultatinriktad.
Du är strukturerad och noggrann men samtidigt öppen för att hitta nya sätt att angripa utmaningar. Då
rollen har breda kontaktytor krävs det att du har en god kommunikativ förmåga. Du ska vara bekväm i
att leda och ställa krav på andra, och göra detta genom att själv föregå med gott exempel. Du trivs i en
internationell miljö med många kontaktytor både inom företaget och externt.

ANSÖKAN & KONTAKT
Låter detta som något för dig? Skicka ditt CV eller eventuella frågor till Head of Manufacturing Martin
Brink på martin.brink@immedica.com. Notera att ansökningar kommer att hanteras löpande, så vänta
inte med att skicka in din ansökan!
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