Regulatory Affairs Manager
Större globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Solna / Stockholm söker en
Regulatory Affairs Manager till bolagets Regulatory Affairs enhet. Gruppen består av
tretton personer som arbetar i nära samarbete med företagets affärsområden och
medicinavdelningen i Skandinavien, men även nära våra globala funktioner i
Tyskland.
Företaget är inne i en stark tillväxtfas och har idag en gedigen produktportfölj och
pipeline. Bolaget är ledande inom bl a hjärta/kärl, oftalmologi, onkologi och
kvinnohälsa.
Huvudsakliga ansvarsområden

Önskad erfarenhet och egenskaper

Du ingår i ett stort team men kommer att
ha hand om en egen produktportfölj inom
pharma, på Skandinavisk basis.
Du kommer att ansvara för ansökningar för
nya läkemedel, samt för ändringar av redan
godkända läkemdel.
Bolaget kan även ha en unik möjlighet att
senare erbjuda regional koordinering av
projekt på lokal nivå.

• Du har en relevant utbildning inom Life
Science t ex Apotekare.
• Du har mångårig erfarenhet av
regulatory affairs managers arbete inom
läkemedelsindustrin.
• Du har en förståelse för och kan det
regulatoriska regelverket för läkemedel i
Skandinavien.
• Du har ett stort intresse för och
erfarenhet av att arbeta i olika system
och databaser.
• Du är utåtriktad, drivande och gillar att
arbeta självständigt och analytiskt inom
givna ramar mot fastställda mål.
• Du tar eget ansvar och vågar prova nya
vägar för att uppnå dina mål.
• Du har mycket goda språkkunskaper i
svenska och engelska, både i tal och
skrift.

Företaget är mån om att ta vara på sina
medarbetares professionella intressen och
du har möjlighet att fördjupa dig inom
specialområden som engagerar dig.
Bolaget strävar ständigt efter att finna
förbättrade sätt att arbeta och du har
därför möjlighet att bidra till avdelningens
framtida utveckling.

Välkommen att ansöka via www.haegerpartner.se

Frågor besvaras av Gunilla Haeger 070-461 93 87, gunilla@haegerpartner.com
Anna Wikman 073-539 33 87, anna@haegerpartner.com

