Vårt mål är att underlätta våra kunders dagliga arbete i sjukvården.
Det gör vi genom att erbjuda våra kunder ett brett utbud av medicinsk
utrustning och förbrukningsprodukter. Mediplast är i en expansiv fas och söker därför ytterligare
medarbetare till vårt nyrenoverade huvudkontor i Malmö:

Produktchefer inom Medicinteknik
Vi erbjuder dig en varierad och spännande roll som Produktchef för medicintekniska produkter. Du
arbetar i tätt samarbete med vår säljorganisation med allt från marknadsstrategier till sambesök hos
kund. Du tar yttersta ansvaret för kontakten med leverantörer, där du är hanterar produktsortiment,
priser och samordnar utbildningar. Det regulatoriska arbetet kring produkterna med teknisk
produktdokumentation och registrering enligt kvalitetssystemet ingår också i din roll. Mediplast
arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling mot sjukvården, du har därmed en viktig uppgift i
anbudsprocessen.
Vi söker dig som är affärs- och resultatorienterad och lösningsfokuserad. För att ha förståelse för vår
bransch så är det viktigt att du har erfarenhet från sjukvården, har du erfarenhet som Produktchef
eller motsvarande roller är det fördelaktigt. Har du erfarenhet från liknande arbete inom Medtechbranschen är även det meriterande. Om du är en person som gillar med att arbeta i team men också
att ha eget ansvar och självständigt driva projekt, så trivs du hos oss. Som person är du en god
relationsbyggare och du talar och skriver engelska obehindrat. Resor inom i första hand Norden ingår
i tjänsten.
Om du har frågor, vänligen kontakta;
HR-chef Agneta Söderling, agneta.soderling@mediplast.com eller
VD Johan Bongstorp, johan.bongstorp@mediplast.com.
Skicka ditt personliga brev och CV till job@mediplast.com. Vi gör löpande urval och ser gärna att du
söker så snart möjligt, men senast 2019-01-13. Välkommen med din ansökan och CV.

Mediplast – en ledande Nordisk leverantör av medicintekniska produkter. Mediplast är ett svenskt företag
som arbetar med både egna produkter och distributionsprodukter. Vi har försäljningskontor i alla de Nordisk
länderna, tre produktionsenheter (Danmark, Finland och Italien) och vårt huvudkontor ligger i Malmö. Vår
omsättning är ca. 730 MSEK. Våra främsta produktområden är; Operation, Thorax/Neuro,
Radiologi/Neurologi/Kardiologi, Sårvård, IVA, ÖNH, Stomi och Hemsjukvård. Mediplast är en del av AddLife
koncernen, AddLife är noterad på NASDAQ OMX Stockholm .

