Studentermedhjælper til Boehringer Ingelheim Animal Health –
Regulatory Affairs (RA) og Pharmacovigilance (PV)
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S søger en studentermedhjælper til
vores afdeling for Regulatory Affairs og Pharmacovigilance for veterinære lægemidler.
Stillingen er vurderet til ca. 8-15 timer om ugen.
Afdelingen, som består af 4 medarbejdere, indgår i veterinærdivisionen og har ansvaret
for:
 Nye registreringsansøgninger samt vedligeholdelse af eksisterende
markedsføringstilladelser i hele Norden
 Bivirkningsovervågning af veterinære lægemidler (pharmacovigilance)
I afdelingen har vi særligt fokus på værdierne fleksibilitet, humor samt dét at løfte i flok.
Det er vigtigt for os at have frihed under ansvar, eftersom vi går op i at have en bæredygtig
work-life balance samt en flad struktur, og vi drives af at være self-empowered. Lyder
ovenstående som noget for dig – læs videre!
Dine opgaver:
Du vil referere til lederen af afdelingen for RA/PV AH Nordics. Arbejdet vil primært bestå i
at supportere vores RA-afdeling med administrative opgaver i forbindelse med
vedligeholdelse af markedsføringstilladelserne, såsom indtastning af produktinformation
i relevante systemer, arkivering og lignende, og der vil ligeledes være forefaldende
opgaver indenfor PV.
Dine kvalifikationer:
 Du er farmaceut-/kemi-/biologistuderende eller lignende og er ca. to år inde i dit
studie, hvorved du har tilegnet dig en vis begrebsforståelse inden for fremstilling af
lægemidler.
 Du er god til både mundtlig og skriftlig engelsk og kendskab til svensk og/eller
norsk er ikke en ulempe, da vi arbejder med myndigheder og indtastning i
databaser i både Danmark, Norge og Sverige.
 Du arbejder selvstændigt, systematisk og omhyggeligt samt tager selv initiativ til at
få opgaverne løst.
 Du har sans for detaljer, og du formår at arbejde med flere sideløbende opgaver
uden at miste overblikket.
 Du har desuden flair for IT.

Vi tilbyder:
En selvstændig stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling i en
virksomhed i vækst. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima med gode løn- og
ansættelsesvilkår.
Vi glæder og meget til at høre fra dig:
Du bedes venligst sende din ansøgning samt CV på engelsk.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anette Melsen Sørensen
på telefon +4560433322 eller HR assistant Sarah Rasmussen
sarah.rasmussen@boehringer-ingelheim.com.
Vores virksomhed
Boehringer Ingelheim er et af medicinalindustriens top 20-selskaber og er forblevet
familieejet helt frem til i dag. Dag efter dag skaber godt 50.000 medarbejdere
innovationsdrevet værdi inden for forretningsområderne lægemidler, dyresundhed og
kontraktbaseret biofarmaceutisk produktion. I 2016 opnåede Boehringer Ingelheim en
nettoomsætning på 15,9 mia. euro. Forsknings- og udviklingsudgifterne udgør mere end 3
mia. euro, hvilket svarer til 19,6 % af nettoomsætningen. Er du nysgerrig? Find mere på:
www.boehringer-ingelheim.com.

Ansøg her.

