Curida tilbyr kontraktsproduksjon og -utvikling av legemidler og næringsmidler. Vår
tradisjonsrike fabrikk i Elverum er spesialisert på flytende produkter, og vi har avansert
teknologi for produksjon av en rekke produkttyper. Vi tilbyr også laboratorieanalyser og ulike
tjenester innenfor farmasøytisk utvikling. Vi opererer i det internasjonale markedet og
produserer i hovedsak for eksport. Selskapet ble etablert i 2015, og er inne i en spennende
vekstfase. Vi besitter kompetanse som er av stor betydning for utviklingen av norsk
helseindustri. Vi har også et unikt nettverk innenfor biotek- og legemiddelbransjen, og er en
integrert del av miljøet i Oslo Cancer Cluster. Vår visjon er å bli et nasjonalt senter for
industrialisering av medisinsk innovasjon.

Vi søker Qualified Person (QP) – kontrollfarmasøyt - med
industrierfaring til et spennende selskap i vekst
Curida er inne i en utviklingsfase, der solid og lønnsom drift skal kombineres med realisering
av spennende vekstmuligheter. Til å være med oss på dette søker vi etter en erfaren QP med
kunnskap om og interesse for produksjon og kvalitetssikring. Du må være selvstendig, strukturert og
ha gode samarbeidsevner. Vi tilbyr en spennende stilling i et dynamisk miljø.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

•
•
•
•
•
•
•

Totalvurdering av batch dokumentasjon og frigivelse av legemidler for salg
Godkjenne råvarer for videresalg i form av å være godkjent kontrollfarmasøyt
Delta i fastsettelse av fabrikkens kontrollopplegg
Delta i endringskontroll, reklamasjons- og avviksbehandling
Delta i prosjekter som representant for QA
Delta ved inspeksjoner fra kunder og myndigheter
Være en farmasøytisk-faglig ressursperson og bidra til opplæring og undervisning innenfor
GMP-området generelt

Ønsket bakgrunn og erfaring:

•
•
•
•

MSc. Pharm. (mastergrad i farmasi)
God kjennskap til GMP og andre relevante lovverk og retningslinjer.
Erfaring fra farmasøytisk industri i tilsvarende stilling
Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
•
•
•
•

Faglig og personlig integritet.
Evne til samarbeid, god kommunikasjon, samt evne å jobbe selvstendig, ryddig og
strukturert.
Evne til å håndtere nye oppgaver og trives med en hektisk hverdag
Å kunne leve etter våre verdier: fleksibel, entusiastisk, troverdig og modig.

Vil tilbyr konkurransedyktige betingelser i et høykompetent internasjonalt miljø.

Søknad
Søknad og CV sendes til HR@curida.no senest innen 28. februar 2019. Søknader vil bli behandlet
fortløpende.
For spørsmål om stillingen, kontakt Fabrikksjef Stig Vestveit (mobil: 915 40 058) eller QP manager
Solveig Pedersen Bustad (mobil: 416 54 979).

