Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och
bioteknikindustrin med naturvetenskaplig kompetens till verksamhetskritiska roller. Läs mer på www.scientificsolutions.se

Quality & Regulatory Affairs Konsult
Scientific Solutions utvidgar just nu verksamheten och vi behöver nu förstärka vår organisation med ytterligare en konsult
med erfarenhet inom både Quality Assurance och Regulatory
Affairs.
Du kommer att få varierade arbetsuppgifter, driva egna projekt
och ansvara för flera produktkategorier, tex originalläkemedel,
medicintekniska produkter och generika. Du kommer att arbeta med kortare och längre projekt ute hos våra kunder.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:
• handlägga variationer och nya indikationer
• arbeta med bipacksedlar, produktresuméer och förpackningar
• fungera som kontaktperson och ansvara för myndighetsfrågor kring de produkter hos kunden, som du ansvarar för
• ansvara för att uppdatera och hålla informationen om
kundens produkter aktuell
• driva projekt för nyregistreringar
• utveckla och implementera arbetsprocesser inom
Regulatory Affairs och QA
• fungera som specialistkompetens för kvalitets- och regulatoriska frågor från marknad och övriga avdelningar hos våra
kunder
• arbeta med kvalitetsledningssystem, inklusive GMP
• hantera reklamationer
• kvalitetssamordning
• uppdatera och skriva SOPar
• förbereda inför interna/externa inspektioner

Kvalifikationer
Vi vill att du har naturvetenskaplig utbildningsbakgrund och
några års erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin och
områdena RA/QA. Du har utmärkta kunskaper i engelska och
svenska och är van att arbeta i olika system. Om du även behärskar finska, så är det mycket meriterande!
Du bör arbeta proaktivt, vara självgående och drivas av nya
utmaningar. Självklart har Du en positiv attityd och servicekänsla, är noggrann utan att överarbeta, och har förmågan att
strukturera Ditt eget och andras arbete.
Låter detta intressant?
Sänd din ansökan via mejl till sara@scientificsolutions.se
Din ansökan vill vi gärna ha så fort som möjligt!.
För mer information, ta kontakt med Sara Gustafsson på telefonnummer 0709-731747.
Kontaktinformation
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: sara@scientificsolutions.se
Varmt välkommen med din ansökan!

