LINK Medical Research is an European, full-service contract research organization (CRO) that provides services
within clinical trials, regulatory affairs, pharmacovigilance, health economics and quality assurance for the
pharmaceutical industry and producers of medical devices. LINK Medical was established in 1995 and we are
currently more than 100 employees based in Oslo, Stockholm, Copenhagen and Berlin. Our mission is to improve
and accelerate our customers`product development.

Quality Assurance Manager til nyoprettet stilling
LINK Medical Research, Filial af LINK Medical Research AS, Norge,
København

Er du den erfarne Quality Assurance Manager, vi leder efter til vores
internationale QA-team?
Du skal løse opgaver for vores kunder i København, men får også ansvaret for at udvikle og
forbedre vores kvalitetssystemer sammen med QA-kolleger i Norge, Sverige og Tyskland.
Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor en af dine hovedopgaver bliver at udvikle og
implementere et nyt kvalitetssystem blandt andet ved hjælp af dokumenthåndteringsprogrammet ”Master Control”.

Hvad forventer vi?








Du bliver ansvarlig for Quality Assurance i LINK Medical Research Danmark
Du er med til at udvikle kvalitetssystemer i samarbejde med det international
QA-team
Du udarbejder og implementerer nye træningssystemer i samarbejde med det
øvrige QA-team
Du foretager interne og eksterne audits
Du løser ad hoc-opgaver inden for QA, fx CAPA, change control, afvigelser,
reklamationer og træning
Du bistår QA-afdelinger hos vores kunder i medicinalindustrien – primært i og
omkring København
Du er god til kunder og har erfaring med kontakt til offentlige myndigheder

Hvad er dine kvalifikationer?







Du er farmaceut eller har en tilsvarende sundhedsfaglig uddannelse
Du har mindst 4 års erfaring med Quality Assurance fra et medicinalfirma eller et
CRO
Du har højt, personligt drive og holder af nye udfordringer
Du arbejder selvstændigt og befinder dig godt i en fleksibel organisation uden
skarpe faggrænser
Du er god til at søge viden og dygtig til at formidle den – både internt og eksternt
Du fungerer godt i en flad organisation drevet af teamwork og engagement
Er du interesseret, så send en ansøgning med et opdateret CV til Country Manager,
Marianne Holst Marianne@linkmedical.dk.

Du er også velkommen til at ringe for uddybende information på telefon: 2215 8556.
LINK Medical Research er en konsulentvirksomhed og CRO, der dækker Skandinavien
og Tyskland med hovedkvarter i Oslo. Vi er i alt omkring 100 medarbejdere i Link
Medical Research. I den danske afdeling bliver du en del af et team på 21
kompetente kolleger, som løser opgaver inden for kliniske forsøg, registrering,
Quality Assurance og Pharmacovigilance.
Læs mere om os her

