Clinical Supply Manager
KLIFO A/S søger en dygtig og engageret medarbejder til vores Supply afdeling
KLIFO Supply udvider og søger en Clinical Supply
Manager til Supply afdelingen bestående af 18
erfarne medarbejdere. Afdelingen håndterer
opgaver i forbindelse med koordinering, pakning,
opbevaring og distribution af medicin til kliniske
studier i ind- og udland. Vi ønsker at tiltrække
medarbejdere der er serviceminded og fleksible og
interesserer sig for at arbejde i en konsulent
virksomhed, hvor kunden er i centrum.

Den ideelle kandidat er dedikeret og engageret i at
skabe og levere løsninger, der opfylder den enkelte
kundes behov. Desuden skal personen være positiv,
proaktiv og kunne sætte sig ind i kundens behov.
Faglige kvalifikationer:
•

Farmaceut eller tilsvarende med erfaring fra
lignende stilling i den farmaceutiske industri

•

GMP og GDP erfaring

KLIFO er en konsulent- og kontraktforsknings
virksomhed, der rådgiver om lægemiddeludvikling,
registreringsopgaver og overvågning af
lægemidlers sikkerhed og koordinerer og leverer
medicin til kliniske studier. KLIFO er et veletableret
firma i vækst og har eksisteret siden 1994.

•

Kendskab til GCP

•

IT kundskab på brugerniveau

•

Behersker engelsk i tale og skrift til
arbejdsformål

Jobbet indebærer:

•

Selvstændig

Som Clinical Supply Manager vil du få såvel
selvstændigt som delt ansvar for planlægning og
koordinering af pakning og levering af medicin til
kliniske studier samt varetage relationer til vores
kunder.

•

Fleksibel

•

Systematisk

•

Ansvars- og kvalitetsbevidst

•

Serviceminded og gode kommunikationsevner

•

Gode samarbejdsevner
Kan lide en travl og omskiftelig hverdag

Dit ansvarsområde vil omfatte:

Personlige kvalifikationer:

•

Tæt dialog og samarbejde med vores kunder

•

•

Planlægning og koordinering af medicin til
kliniske studier og Compassionate use
programmer

Vi tilbyder:
•

Et udfordrende arbejde i et velfungerende team

•

Udarbejdelse af labeltekster

•

Gode muligheder for udvikling

•

Bestilling af medicin, etiketter og
pakkemateriale

•

Godt socialt arbejdsmiljø

•

Udarbejdelse af blindingsforslag og
pakkedesign

•

Løn efter kvalifikationer, inkl. pensionsordning

•

Sundhedsforsikring

•

Udarbejdelse og godkendelse af
pakkeforskrifter

•

Opsætning, test og håndtering af IRT

•

Godkendelse af batchdokumentation

•

Opsætning af distributionsstrategi i
samarbejde med distributions teamet

•

Koordinering og samarbejde med andre
CMO/CRO´er

•

Arkivering (PSF)

Lokation:
KLIFO ligger i Glostrup - Smedeland 36
Kontakt:
Hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, kan du
kontakte Director Lotte Harreby, Clinical Trial
Supply, lotte.harreby@klifo .com
tlf: +45 44 222 969

Ansøgning sendes til:
Mette.widen@klifo.com, mrk. Clinical Supply
Manager
Ansøgningsfrist:
11. december 2017
Yderligere information om KLIFO, besøg vores
hjemmeside www.klifo.com

