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Quality Assurance Manager 

Immedica är ett svenskt läkemedelsbolag med säte i Stockholm. Vi fokuserar på att kommersialisera läkemedel för 
sällsynta sjukdomar och nischindikationer.  
 
Immedica grundades 2018 och har haft en stark tillväxt både försäljnings- och organisationsmässigt, idag med ett 90-tal 
anställda varav omkring 60 anställda är baserade på huvudkontoret i Life City Hagastaden, 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 kvalitetsarbetet koordineras från huvudkontoret och innefattar såväl 
arbete inom GMP och GDP för både partnerprodukter såväl som MAH produkter. Immedicas huvudägare är Impilo AB,  
ett privat nordiskt investeringsbolag grundat 2017 med kapital ifrån ledande nordiska och internationella investerare. 

 
Immedicas ledningsgrupp har lång erfarenhet av verksamhet inom kommersialisering och distribution 
av läkemedel för sällsynta sjukdomar och nischindikationer med fokus på Europa och Mellanöstern. 

Immedica distribuerar även läkemedel i övriga delar av världen med hjälp av ett stort nätverk av partners. Immedicas 
fokus är att underlätta för personer som lever med sjukdomar där det finns ett betydande medicinskt behov.  
 
Immedica har ett flertal produkter med marknadsföringstillstånd i Europa och Mellanöstern och har nyligen förvärvat 
rättigheterna till ytterligare produkter. Då detta innebär en utökning och anpassning av kvalitetssystemet söker vi nu en 
medarbetare som kan hjälpa till med att utveckla och anpassa kvalitetssystemet för att på ett effektivt sätt kunna ta 
hand om nya produkter såväl som de befintliga produkterna i Immedicas portfölj. 
 
Arbetet spänner över ett brett område och sker både enligt GMP via kontraktstillverkare och GDP via kontrakterade 
partihandlare. 

http://www.immedica.com/
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Du rapporterar till RP/ Head of Quality. 
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid Torsplan, Life City i Stockholm med tillträde snarast möjligt. 

 
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Carina Carlsson, Head of Quality, 070 601 27 66.  

                   Varmt välkommen med din ansökan till applications@immedica.com! 

        
       
Ansvarsområden 

I rollen som QA Manager ingår att:  
• vara QA ansvarig för MAH produkter/ partner produkter som tillverkas samt distribueras på kontrakt 
• hantera och bedöma avvikelser, ändringsärenden samt hanteringen av returer, alerts och reklamationer  
• delta i arbetet kring externa och interna inspektioner samt myndighetsinspektioner 
• delta i projekt, så som tech transfer eller uppsättning av nya distributörer och kontraktstillverkare 
• delta i utarbetande av kvalitetsavtal 
• driva kvalitetsrelaterade frågor, både internt och externt 
• fortbildning inom ansvarsområdet av övrig personal  
• underhålla och ständigt utveckla och förbättra kvalitetssystemet  
• säkerställa att arbetsprocesser och dokumentation uppfyller ställda krav 
• agera expert och vara rådgivare avseende GMP/GDP i kvalitetsfrågor 

 

Krav: 
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom farmaci/kemi/bioteknik eller motsvarande samt har ett antal års 
erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin, företrädelsevis inom kvalitetsområdet. Arbete med GMP, GDP 
och verksamhet som har lagts ut på kontrakt är särskilt meriterande. 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. 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.  

 
Då Immedica växer och är under ständig utveckling kommer du att kunna vara med och påverka för att 
förbättra arbetsrutiner och processer. 
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