Vistin Pharma AS i Kragerø har ledig en spennende og utviklende
stilling som

Process Development Specialist
Som Process Development Specialist i Vistin Pharma vil du ha en
sentral rolle i utvikling og optimalisering av synteser og prosesser ved
vår «state-of-the art» fabrikk i Kragerø. Stillingen rapporterer til Vice
President Operations og er en del av avdelingens ledergruppe.

Vistin Pharma AS er et
farmasøytisk selskap som
ble etablert i 2015.
Selskapet har hovedkontor
i Oslo, og moderne
produksjonsanlegg i
Kragerø.
Selskapet er en ledende
global leverandør av
Metformin, et legemiddel
som brukes til behandling
av Diabetes 2.
Vistin har nesten 10% av
verdensomsetningen, er
størst i Europa og fjerde
største i verden og har
ambisjoner om videre
vekst
Vistin Pharma har i dag
totalt 65 engasjerte
medarbeidere, og 55 av
disse arbeider i Kragerø

Arbeidsoppgaver/Ansvarsområder:
 Være selskapets nøkkelkompetanse innen organisk kjemi for
synteseprosessene ved Vistin Pharma
 Videreutvikling og optimalisering av produksjonsvirksomheten
ved Metformin fabrikken i Vistin Pharma
 Lab og pilot skala arbeid som gjennomføres sammen med
eksterne R&D partnere
 Oppskalering / prosessforbedringer fra lab til full skala
produksjon
 Lede nye utviklingsprosjekter
 Bidra i implementering av Operations Excellence og LEAN
arbeidsmetoder og prosjekter
 Delta i videre digitalisering av selskapet (Industri 4.0)
Ønskede kvalifikasjoner:
 Utdannelse fra høgskole el. universitet (Master eller høyere),
fortrinnsvis kjemi/organisk syntese/prosess
 Minimum 5 års industriell erfaring, gjerne fra farmasøytisk
prosessindustri
 Erfaring fra lab- og oppskaleringsarbeid
 Erfaring og kompetanse innen prosjektledelse
 God muntlig og skriftlig framstillingsevne, norsk og engelsk.
 Gode samarbeidsegenskaper for tverrfaglig samarbeid med
produksjonsavdelinger,FoU og eksterne partnere inklusive
kunder
 GMP og regulatorisk erfaring er en fordel
Du er selvstendig, strukturert, energisk, beslutningsdyktig og en
lagspiller som vil bidra til at vi lykkes med gjennomføringen av våre
ambisiøse målsetninger!
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser inklusive gode
personalforsikringer m.m, .

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Vegard
Heggem, VP Operations, 40857366. Se også www.vistin.com
Søknad og CV sendes personal@vistin.com innen 21. September
2018.

