Sofus söker konsulter inom
Regulatory Affairs till Malmö
Sofus har vuxit till det ledande nordiska konsultföretaget inom regulatory affairs och
har ca 60 medarbetare. Nu tar vi nästa steg och etablerar oss i Öresundsregionen. Till
vårt nya kontor i Malmö söker vi därför konsulter som är intresserade av att utvecklas
tillsammans med oss.
Vi är numera en del av Xendo, ett internationellt, växande konsultbolag som är
väletablerat inom regulatory affairs, produktutveckling och GMP samt
pharmacovigilance, för både läkemedel och medicintekniska produkter. Xendo har
verksamhet i Holland, Tyskland, Storbritannien och Japan.
Vi är stora nog att ha byggt upp ett gott rykte efter att ha arbetat med mer än 250
läkemedels‐ och bioteknikföretag över hela världen. Ändå är vi tillräckligt små för att
kunna säkerställa att alla medarbetare blir erkända och deras bidrag värderade och
uppskattade.
Hos oss arbetar du med nationella och internationella regulatoriska frågor inom hela
produktlivscykeln. Du får möjlighet att både utveckla din kompetens tillsammans med
några av de bästa på området och arbeta med stimulerande och högkvalificerade
arbetsuppgifter i samarbete med regulatoriska avdelningar på bolag inom Europa.

Din bakgrund
Vi söker dig som arbetat några år med regulatoriska frågor på marknadsbolag
och/eller moderbolag. Du söker nya möjligheter och vill kombinera dina
kunskaper och din kompetens med det senaste inom läkemedelsutveckling från
ett regulatoriskt perspektiv. Danska språket är meriterande.
Vi erbjuder en självständig roll med utmanande och omväxlande arbetsuppgifter,
många kundkontakter och med stora möjligheter att ta aktiv del av Sofus
fortsatta utveckling.
För mer information, kontakta Lovisa Rosenquist, tel: 08‐56002024.
Din ansökan skickar du via post eller e‐mail snarast men senast den
10 november 2017 till: recruitments@sofus.se
Vi kallar löpande till intervjuer under ansökningstiden.

Sofus erbjuder konsulttjänster inom europeisk regulatory affairs. Vi ser att en pålitlig expertis inom regulatory affairs är den viktigaste faktorn för att nå
marknaden på ett framgångsrikt sätt i alla läkemedelsprojekt. Vår drivkraft är att använda vår expertis för att minska regulatoriska risker i alla delar av produkt‐
livscykeln. Vi är ett kunskapsföretag som bygger vårt företag, våra relationer och tjänster tillsammans med våra medarbetare.
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