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Övergripande ansvar och befogenheter
Sektionschefen är ansvarig för:
 att i samarbete med övriga chefer leda och utveckla företagets verksamhet.
 att leda och utveckla den egna sektionen så att den kan möta nuvarande och framtida behov.
 att bolaget och projekten uppnår sina mål.
 att stödja och utveckla sektionens medarbetare.
 att leda och delta i projektarbete.

Specifika arbetsuppgifter
• Personalansvar för den egna sektionen vilket bland annat innebär utvecklingssamtal och
lönesättning.
• Aktivt arbeta i projekten som exempelvis projektledare, funktionsledare eller genom att leda
externa samarbeten.
• Säkerställa effektivt samarbete med andra delar av företaget.
• Säkerställa effektivt samarbete med externa organisationer.
• Aktivt bidra till en företagskultur och ett ledarskap som överensstämmer med bolagets strategi,
behov och målsättningar.
• Arbeta aktivt i olika forum och i projekten för att utveckla bolaget och dess medarbetare.
• Planera och organisera sektionens arbete och vid behov föreslå förändringar.
• Leda och utveckla sektionen ur ett strategiskt och vetenskapligt perspektiv enligt företagets
nuvarande och kommande behov i nära samarbete med övriga R&D organisationen.
• Säkerställa att sektionen är kontinuerligt uppdaterad med den senaste vetenskapliga utvecklingen
inom området samt initiera förändringar och utveckla verksamheten så att BioArctic alltid finns i
framkanten av forskning och utveckling.
• Säkerställa att sektionen arbetar i enlighet med externa och interna regelverk.

Utbildning


PhD eller motsvarande inom relevant område

Nödvändig erfarenhet





Erfarenhet från preklinisk läkemedelsutveckling
Erfarenhet av ledarskap från befattningar som chef och eller projektledare
Erfarenhet från att ha levererat i projekt
Erfarenhet från biokemisk och cellassay utveckling och validering/kvalificering

Önskvärda erfarenheter





Erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att hanterade akademiska samarbeten och samordnade aktiviteter
på CRO:s
Erfarenhet från arbete med ansökan om klinisk prövning (IND/CTA)

Nödvändiga kunskaper



Kunskap om neuroscience
Kunskap om preklinisk läkemedelsutveckling

Önskvärda kunskaper






Kunskap om assay utveckling, kvalificering och validering
Kunskap om immunoterapi
Kunskap om Alzheimers & Parkinsons sjukdom
Kunskap om blod- hjärnbarriären
Kunskap om PET

Beteendekompetenser
Ledarskapsförmåga
Ger teamet en tydlig riktningskänsla; motiverar och samordnar andra så att de behåller fokus på
målen. Utvecklar andra genom delegering, överlåtande av ansvar samt coachning; främjar andras
yrkesmässiga och personliga utveckling.
Samarbetsförmåga
Samarbetar effektivt med andra; delar med sig av kunskaper, erfarenheter och information; stödjer
andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål.
Kommunikativ förmåga
Kommunicerar klart, tydligt och strukturerat; talar med auktoritet och övertygelse; genomför
effektiva presentationer. Har en mycket god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på
svenska och engelska. Har en förmåga att målgruppsanpassa kommunikationen.

Resultatorienterad
Fokuserar på resultatet, ser potentiella risker och följer upp de ekonomiska följderna av egna
aktiviteter.
Prestigelös
Agerar prestigelöst och rycker in där det behövs. Åtar sig arbetsuppgifter som ligger utanför det
omedelbara ansvarsområdet.
Förändringsbenägen
Ser förändringar som en möjlighet. Agerar aktivt och lösningsorienterat i förändringsprocesser.
Stabil
Främjar en stabil och förtroendeskapande arbetsatmosfär; stödjer och uppmuntrar andra när det
uppstår problem; är bestämd och pålitlig.

I denna rekrytering samarbetar BioArctic med Knut Natt och Dag på Aktivia Science Work.
Ansökan skickas till knut.nattochdag@aktivia.se senast den 18 december. Vi tar dock gärna emot din
ansökan så snart som möjligt då rekryteringsarbetet pågår fortlöpande.
Frågor om tjänsterna besvaras av Knut Natt och Dag, 0722 16 68 00.

