Curida er en internasjonal farmasøytisk bedrift i hjertet av Elverum. Vi utfører produksjon og
-utvikling av legemidler og næringsmidler på vegne av våre kunder. 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, samt råvaretjenester. 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 bioteknologi- 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.

Erfaren prosjektleder søkes til et farmasøytisk selskap i vekst
Til å lede implementering av nye kundekontrakter søker vi nå en erfaren prosjektleder, som
ønsker å være med på reisen til et selskap i vekst. Er du relasjons- og resultatorientert,
strukturert og tar ansvar er du kanskje vår nye prosjektleder.
Hovedansvarsområde:

•

Ansvarlig for prosjektgjennomføring fra start til mål. Herunder bl.a.:
o Koordinering mellom ulike fagområder
o Fremdriftsansvarlig
o Kundekontakt

Ønskede kvalifikasjoner:

•
•
•
•
•
•

Erfaring fra endringsprosesser i industrien
Erfaring fra overføring av kompetanse og teknologi
Høyere utdanning, gjerne ingeniør.
Erfaring fra prosjektledelse, evnt annen relevant ledererfaring
Gjerne ha erfaring fra GMP/farmasøytisk industri, men ikke et krav
Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk (skriftlig og muntlig)

Personlige egenskaper:
Vi søker en initiativrik person med høy arbeidsmoral.
• Du har gode samarbeidsevner og evner å motivere i endringsprosesser
• Du kommuniserer godt, er involverende og åpen
• Du er strukturert og evner å prioritere

•
•

Du er resultatorientert og har forståelse for å skape forretningsverdi
Du identifiserer deg med våre verdier: fleksibel, entusiastisk, troverdig og modig.

Noe reisevirksomhet utenlands må påregnes.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et høykompetent internasjonalt miljø.
For ytterligere informasjon kontakt vår rekrutteringspartner Veksthuset Rekruttering AS ved
Sigmund Høye på tlf +47 918 42 926.
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

