Medical Advisor Scandinavia
Women’s Health

Större globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Solna, Stockholm, söker en
Medical Advisor Scandinavia till sitt Medical Affairs team.
Företaget är inne i en stark tillväxtfas och har idag en gedigen produktportfölj och
pipeline. Bolaget är ledande inom bl a kvinnohälsa, hjärta/kärl, oftalmologi och
onkologi.
Som Medical Advisor kommer du att
stödja det skandinaviska affärsområdet
inom kvinnors och mäns hälsa i alla
medicinska och vetenskapliga frågor.
Huvudsakliga ansvarsområden
- Vara den vetenskapliga experten för
terapiområdet både internt och externt.
- Stärka och utveckla företagets närvaro bland
specialister och Key Opinion Leaders.
- Bidra till både vetenskaplig och affärsmässig
utveckling i linje med företagets vision och strategi.
-Ansvarig för att leda advisory boards samt interna
och externa medicinska presentationer och
utbildningar.
- Granska och bidra till innehållet i
promotionsmaterial, granska pressreleaser samt ge
medicinskt stöd vid behov.
- Vara engagerad i dialogen kring prövarinitierade
kliniska studier (IITs).
- Delta i och genomföra medicinska
utbildningsaktiviteter både internt och externt.
- Delta i det tvärfunktionella samarbetet med
företagets sälj-, marknad-, market access- samt
regulatoriska avdelning.
-Du rapporterar till Medical Manager Scandinavia.

Önskad erfarenhet och egenskaper
• Du har läkarexamen samt företrädesvis
specialist kompetens inom gynekologi, är du
disputerad är det en merit.
• Erfarenhet från arbete inom
läkemedelsindustrin är en fördel.
• Du är pro-aktiv, extrovert och en lagspelare.
• Du är välorganiserad och strukturerad.
• Du har ett sakligt och vetenskapligt
förhållningssätt.
• Du har lätt för att samarbeta med
människor både enskilt och i grupp. Du är
duktig på att bygga och bibehålla interna
och externa nätverk.
• Du arbetar obehindrat med Microsoft
Office.
• Du är en duktig presentatör och uttrycker
dig väl i tal och skrift både på engelska och
svenska.

Välkommen att ansöka via www.haegerpartner.se
Frågor besvaras av Gunilla Haeger 070-461 93 87, gunilla@haegerpartner.com
och Anna Wikman 073-539 33 87, anna@haegerpartner.com

