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 kvalitetsrådgiver med ekspertise på produksjonsprosesser
Dine hovedoppgaver vil være knyttet til å ha ekspertise på produksjonsprosesser i fabrikken,
herunder bidra med:
• Prosessvalidering ved endringer for eksisterende produkter, i forbindelse med tech
transfer eller utviklingsprosjekter
• Vaskevalideringer
• Andre kvalifiseringsaktiviteter knyttet til produkt/prosess
Ønskede kvalifikasjoner:

•
•
•
•
•
•

Master i farmasi, kjemi eller tilsvarende
Kunnskap om kvalifisering og validering
Kunnskap om produksjonsprosesser
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 evner å raskt sette deg inn i nye ting
Du er nysgjerrig og verdsetter egen faglig utvikling
Du trives i et arbeidsmiljø med høyt tempo
Du trives i et GMP regulert miljø, og setter høye krav til din egen og andres innsats
Du har god samarbeidsevne og trives med å arbeide tverrfaglig
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, tel 982 45 420 eller HR sjef
Anita Standal, tel 934 13 898.

