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Company Name Micropos Medical
Location Gothenburg
Job Description
Vill du vara med och bidra till att öka livskvalitén hos prostatacancerpatienter? Hos Micropos arbetar
du med medicintekniska produkter i ett litet och dynamiskt team med en tydlig roll att driva inte bara
dina men också företagets väg framåt. Låter det som en rolig utmaning? Då kan du vara den vi söker!
Till Micropos avdelning för Quality Assurance & Regulatory Affairs söker vi nu en ny medarbetare
med placering i Göteborg. Rollen innebär att stötta organisationen i kvalitets- och regulatoriskt
arbete, i arbete med kvalitetssystemet, i avvikelse- och CAPA-hantering, i interna och externa
revisioner och medverka till att Micropos och deras produkter möter de krav som ställs. Micropos
har en aktiv medicinteknisk produkt, med tillhörande mjukvara och en produkt i Raypilot system är
steril.
Din roll som QA/RA Specialist
Arbeta tillsammans med QA/RA-teamet i det dagliga kvalitetsarbetet
Arbeta med implementation och uppfyllande av nya standarder och/eller regulatoriska krav
Upprätthålla, utveckla och anpassa kvalitetssystemet till företagets behov
Arbeta med nya produktregistreringar
Dokumentera och arbeta enligt krav i MDD, MDR, FDA etc.
Stötta utvecklingsprojekt i kvalitetsrelaterade krav
Kvalifikationer
Högskoleutbildning, gärna med teknisk bakgrund
Erfarenhet av kvalitetsarbete och arbeta med/i kvalitetssystem inom medicinteknik
Erfarenhet av CE-märkning, 510(k) och gärna andra produktregistreringar
Kommunikativ i tal och skrift i engelska och svenska

För att lyckas i rollen och trivas hos Micropos så ska du ha rätt attityd och känna att inget är omöjligt!
Du ska vara driven i din personlighet, självständig och ha känsla för detaljer, men också ödmjuk,
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empatisk och respektfull. Du är en lagspelare som uppskattar fördelarna med effektivt samarbete
mellan kollegor.
Micropos är ett litet dynamiskt företag och din del i företaget kommer vara viktig. Du kommer få
möjligheten att lära dig nytt och utvecklas. Du kan vara med och påverka Micropos framtid och
hjälpa många patienter till ett bättre liv.
I denna rekrytering samarbetar vi med Moveup Consulting. Vid frågor gällande tjänsten kontakta
rekryteringskonsult, Ann Rütt, på telefon 0733-44 09 00
Välkommen med din ansökan via e-post: ann.rutt@moveup.se
Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter,
inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår
uppdragsgivare). Samtycket kan du återkalla när du vill.
Om företag
Micropos Medical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinteknisk utrustning för användning
inom cancerbehandling. Vår produkt, Raypilot system med Raypilot Hypocath, är ett innovativt tillbehör
vid behandling av prostatacancer med strålterapi. Raypilot möjliggör ökad träffsäkerhet vid
strålbehandlingen genom ett unikt GPS-system för detektering av organrörelser. Raypilot är CE och FDA
godkända och vi arbetar mot nya marknadsintroduktioner samt nya funktioner och applikationer.
Micropos Medical AB är ett publikt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget är verksamt
från Göteborg. www.micropos.se
Consultant Name Ann Rütt
Consultant Number +46 (0) 733 44 09 00
Consultant Email ann.rutt@moveup.se
Cosultant Linkdin https://www.linkedin.com/in/ann-r%C3%BCtt/

