
 

 

Kemist/teknisk biolog till utvecklingsavdelningen på MediRox AB 
 

Medirox AB tillverkar Reagens för Koagulationsdiagnostik. Vi är, för flera produkter, 

marknadsledande i Norden. Bolaget har 17 anställda fördelade på produktionsenheten i Studsvik 

utanför Nyköping och vår utvecklingsverksamhet vid Linköpings Universitetssjukhus.  
 

Vi söker nu en driven kemist/teknisk biolog eller motsvarande till vår utvecklingsavdelning i 

Linköping.  
 

Arbetsuppgifter 

Som produktutvecklare på Medirox kommer din huvuduppgift vara att tillsammans med dina 

kollegor arbeta med att utveckla nya och förbättra bolagets koagulationsreagens och kontroller.  
 

Vi är en liten organisation med stor möjlighet till delaktighet. Du kommer få ta ett stort ansvar i 

de produktutvecklingsprojekt som du jobbar med och följa produkten från ”ax till limpa”. 

Förutom arbete med utveckling av nya produkter så är du också delaktig i att utveckla och 

förbättra avdelningens och bolagets arbetssätt och rutiner. Ansvar för, och underhåll av, 

laboratorieutrustning ingår. Tjänsten innefattar även support till företagets övriga avdelningar och 

att representera bolaget på möten och mässor. 
 

Din arbetsplats är i huvudsak vid MediRox verksamhet vid LiU Linköping men du kommer även 

arbeta i nära samarbete med verksamheten i Studsvik där produktion, regulatoriskt arbete och 

marknadsföring sker. 
 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom kemi, teknisk biologi eller motsvarande. 

Doktorsexamen eller licentiatexamen är meriterande men arbetserfarenheter och personliga 

egenskaper kan väga lika tungt. 
 

Du bör ha några års erfarenhet av forsknings- och/eller utvecklingsarbete och kunskap inom 

proteinkemi eller närliggande område. Tidigare arbete med kommersiell produktutveckling 

och/eller erfarenhet av reagensformulering och metodoptimering är starkt meriterande. 
 

Som person bör du ha ett starkt eget driv och förmåga att självständigt kunna planera och 

genomföra projekt och arbetsuppgifter. Då rollen också innefattar nära arbete tillsammans med 

alla bolagets övriga funktioner är en god samarbetsförmåga en nyckelegenskap. Tidigare 

erfarenhet av projektledning är ett plus. 
 

Vi tror också att du är en entusiastisk och kunskapssökande person med stor egen initiativkraft 

och som är öppen för nyheter och förändring.  
 

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och kan skapa professionellt 

utformad redaktionell text som ingår i intern och extern produktinformation. 
 

Kunskaper inom blodkoagulation och blodkoagulationsdiagnostik är meriterande liksom kunskap 

och erfarenhet av arbete enligt IVD-direktiv ISO13485. 
 

Ansökan 

Skicka din ansökan med CV till rekrytering@medirox.se senast den 17/4. Ange 

”produktutvecklare” i mejlets ämne (subject). 
 

Frågor 

Vid frågor om tjänsten kontakta Utvecklingschef Eva Göhl, eva.gohl@medirox.se, 0155-45 44 24 

mailto:rekrytering@medirox.se

