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.

Vi søker en HMS/kvalitetsrådgiver med ansvar for sikkerhetsdatablader på
fabrikken.
Vi ser etter en ressurs som er effektiv og nøyaktig og som forstår kjemi og kravene som
stilles til sikkerhet. Å være kvalitetsrådgiver innebærer varierte oppgaver med hovedfokus
på sikkerhetsdatablad, håndtering av kjemikalier og krysskontamineringsproblematikk.
Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

•
•
•

Utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i Eco-online.
Gjennomføre risikovurderinger for råvarer knyttet til HMS.
Bidra til korrekt merking av varer som leveres fra Råvaretjenesten.

Ønskede kvalifikasjoner:

•
•
•
•
•
•
•

Bachelor i kjemi eller tilsvarende
Praktisk erfaring med utarbeidelse av sikkerhetsdatablad
Godt kjent med sikkerhetskrav for industri/produksjon
Du bør være oppdatert på lover/regler som gjelder merkepliktige kjemikalier
Det er en fordel med kjennskap til GMP, ICH Guidelines
Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
Før tiltredelse må politiattest av ny dato leveres, jfr. legemiddelloven §30a.

Personlige egenskaper:
•
•

Du er analytisk, nøyaktig og jobber målrettet.
Du trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo

•
•
•

Du setter høye krav til din egen og andres innsats
Du liker å jobbe selvstendig så vel som i team
Du identifiserer deg med våre verdier: fleksibilitet, entusiasme, troverdighet og mot.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et høykompetent internasjonalt miljø.
Søknad
Søknad og CV sendes til HR@curida.no senest innen 13. april 2020. Søknader vil bli
behandlet fortløpende. Det bør fremgå av søknaden hvilken stilling den gjelder.
For spørsmål om stillingen, kontakt Quality Director Mia Eggen, tlf 982 45 420 eller HR sjef
Anita Standal, tlf 934 13 898.

