BioInvent söker projektledare till CMC-verksamheten
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-inclass immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II, mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi och TB-403, i
samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en
spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot
regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloid-celler. BioInvent har en egen
produktionsanläggning där vi producerar antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen
fas. Detta både för egna projekt och kundrelaterade projekt. Bolaget finns på Ideon i Lund och har
ca 60 medarbetare. Ytterligare information finns tillgängligt på
http://www.bioinvent.com/se/manufacturing.
Vi söker nu projektledare för vår CMC-verksamhet. Dina arbetsuppgifter inkluderar att leda, driva
och ansvara för CMC-delen av både BioInvents interna utvecklingsprojekt såväl som för
processutveckling och produktion för våra externa kunder. Du kommer också att jobba tätt
tillsammans med BioInvents utvecklings- och forskningsavdelning samt vår klinikorganisation.
Som projektledare kommer du också att fungera som ett viktigt stöd för vår
försäljningsorganisation och du kommer att delta i diskussioner och förhandlingar med såväl nya
som befintliga kunder. Utlandsresor kan förekomma. Förmåga att ha överblick, koordinera och
driva projekt är personliga egenskaper som är viktiga i denna roll.
BioInvents organisation är liten, vilket ställer stora krav på din förmåga att kommunicera och jobba
i små målinriktade grupper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Driva och koordinera CMC-projekt för interna projekt och externa kunder
• Styra och följa upp projektekonomi
• Stödja och samarbeta med Business Development-organisationen
• Delta i förhandlingar med externa kunder och leverantörer
Tjänsten har följande kravprofil:
• Lång erfarenhet av projektledning
• Kunskap om produktion och utveckling av biologiska läkemedel
• Erfarenhet från Business Development och att skapa kundrelationer
Du kommer att rapportera till SVP Technical Operations.
Lämplig bakgrund är högskoleutbildning med relevant inriktning samt mångårig erfarenhet från
tillverkning av biologiska läkemedel.

BioInvent arbetar på en utpräglat internationell marknad vilket innebär att du, förutom svenska,
måste behärska engelska i tal och skrift.
Då vi har behov av att tillsätta tjänsten snarast tillämpar vi löpande urval. Det innebär att vi
kommer att stänga rekryteringen senast den 2018-02-04 men att det kan komma att ske tidigare
om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka tjänsten snarast om du är intresserad.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsbolag samt
säljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan, märkt med aktuell tjänst, till BioInvent International AB;
applications@bioinvent.com

