Senior analytisk kemist till läkemedelsutveckling, Moberg Pharma
Är du analytisk kemist som arbetar med läkemedelsutveckling? Har du gedigen
erfarenhet av utveckling och validering av analytiska metoder? Har du också arbetat
som beställare mot kontraktslabb så finns här ett självständigt och utvecklande arbete
hos Moberg Pharma i Alvik.
Moberg Pharma är ett etablerat läkemedelsföretag som både har produkter på
marknaden och i utvecklingsfas. Som en del i produktutvecklingsteamet ansvarar du för
den analytiska kemiska verksamheten inom företaget.
De kemiska analyserna som vi använder oss av inom projekt och i tillverkning utvecklas
på olika kontraktslaboratorier inom och utanför Sverige. Du ansvarar för att
tillsammans med CRO välja, utveckla och dokumentera analysmetoder, främst HPLC. Du
är beställare och kontaktperson gentemot laboratorierna och utvärderar resultat,
bedömer teknisk kvalitet på arbetet samt följer upp avvikelser.
Som experten inom analytisk kemi på företaget kommer du också att ingå i projektteam
samt leda projekt inom ditt område. Det innebär bland annat att du ofta tar kontakt med
samarbetspartners och driver analysarbetet i rätt riktning.
Hos Moberg Pharma finns erfarna kollegor i en trevlig miljö där du blir en viktig del. Vill
du vara med och utveckla och förbättra läkemedel med oss??
Placering: Huvudkontoret i Alvik, nära Stockholms innerstad.
Omfattning: Heltid. Tillsvidare. Anställningen är med Moberg Pharma som arbetsgivare.
Startdatum: efter överenskommelse

Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
•
•
•
•

Akademisk examen med inriktning mot analytisk kemi
Flerårig erfarenhet av laborativt arbete inom analytisk kemi
Goda praktiska och teoretiska kunskaper om utveckling och validering av
framförallt kromatografiska analysmetoder inom läkemedelsindustrin.
Goda kunskaper och erfarenhet av arbete med externa leverantörer av
analystjänster, alternativt en motsvarande roll inom ett CRO.

•
•

Erfarenhet av att ta fram och granska farmaceutisk dokumentation.
God svenska och engelska i tal och skrift

Moberg Pharma är ett snabbt företag där du blir en viktig del. Vi söker dig som agerar på
eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du planerar ditt eget
arbete och samarbetar effektivt med andra samtidigt som du driver projekt mot resultat.
Låter det som du? Välkommen att kontakta oss!

Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Moberg Pharma med Search4S, rekryteringskonsult
Anna Rennermalm. För mer information ring Anna Rennermalm, 070-794 20 05.
Sista ansökningsdag: 21 mars 2018
Länk till ansökan: https://search4s.teamtailor.com/jobs/82908-senior-analytiskkemist-till-lakemedelsutveckling-moberg-pharma
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så kom in med ansökan så snart som
möjligt.
Search4S är specialiserat på att hitta och utvärdera chefer och specialister inom
läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemi, livsmedel och miljö. www.search4s.se

Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen
försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder.
Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal
Nail®, New Skin®, Dermoplast®, Domeboro® och Balmex®, samt utvecklingsprojekt i
klinisk fas. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande
preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden.
Bolagets strategi inkluderar organisk tillväxt såväl som förvärv. Interna
produktutvecklingsprogram fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade
substanser och inkluderar två utvecklingsprojekt i klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp)
och BUPI (oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm
(OMX: MOB). www.mobergpharma.se

