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AMO Uppsala är en del av ett ledande globalt ögonmedicinskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter för ögonkirurgi och ögonvård. Som ett verkligt globalt företag har AMO direktförsäljning i 20 länder och finns i över 60 länder. Tillverkningen 
av Healon® och andra produkter av samma karaktär är placerad i Uppsala och sysselsätter c:a 160 personer idag – totalt finns det c:a 3600 anställda inom AMO globalt. Advanced Medical Optics huvudkontor är beläget i Santa Ana, California, USA.

UQS Quality Systems söker en 

Inspektör/Senior handläggare
Quality systems
Quality Systems består idag av 6 personer. Vi har ett brett arbetsområde som omfattar 
dokumentationssystem, utbildning i kvalitetssystem, inspektioner, stabilitetsstudier samt 
utfärdande av registreringsdokumentation som beskriver tillverkning och kontroll av 
AMO Uppsalas produkter. Vi söker nu en ny medarbetare som skall ersätta vår inspektör 
när hon lämnar oss för andra arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ansvara för inspektionsverksamheten inom AMO Uppsala. Detta 
innefattar planering utförande och uppföljning av inspektioner hos AMO Uppsalas lever-
antörer. Du måste kunna resa i Sverige/Europa 1-2 gånger/månad.

I tjänsten ligger också att planera interninspektioner inom AMO Uppsala samt att utföra 
dessa i samarbete med övriga certifierad inspektörer. AMO Uppsala förbereder ISO 14001 
certifiering, löpande miljöinspektioner enligt ISO 14001 kommer senare att ingå i tjänsten.

Utbildning och erfarenhet
Utbildning inom farmaci eller kemi/biologi och erfarenhet av kvalitets- eller produktion-
sarbete inom läkemedels eller medicinteknisk industri är ett krav.

Vårt kvalitetsledningssystem omfattar GMP och ISO 13485 och inspektioner görs enligt 
dessa, erfarenhet av något av dessa system är ett krav. Utbildning/certifiering för ISO 9001 
inspektioner är ett önskemål.

Utbildning/erfarenhet av ISO 14001 är självklart en fördel men inget krav, utbildning  
och handledning får du i så fall som del av din introduktionsutbildning på AMO.

Förmåga att kunna uttrycka sig tydligt på svenska och engelska både muntligt och i 
inspektionsrapporter är ett krav.

Personliga egenskaper
Som leverantörsinspektör representerar du AMO hos våra leverantörer samtidigt som 
du skall säkerställa krav som är väsentliga för våra produkter och identifiera ev brister i 
leverantörens kvalitetssystem. Du måste därför ha ett intresse för människor och kunna 
samarbeta med leverantörerna samtidigt som du behåller din integritet som inspektör.  

Vill du veta mer
Kontakta Elisabet Anderson på telefon 018-16 68 21 eller via mail elisabet.anderson@
amo-inc.com. 

Utveckling och Teknik söker en

Erfaren Projektledare 
Projektledning inom Utveckling och Teknik
Avdelning Projektledning planerar, genomför och leverera projekt åt produktionen, 
stödfunktioner samt F&U. Avdelningen består idag av tre personer. Tjänsten är en tills-
vidareanställning med tillsättning omgående.

Arbetsuppgifter
Som Projektledare kommer du att arbeta med projektledning inom ett antal olika områden 
och vara avdelningens huvudsakliga stöd till F&U med utveckling av nya produkter. I dina 
arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och leverera projekt i enlighet med gällande 
projektmodeller. Du kommer även att bidra till utveckling av den lokala projektmodellen.

Utbildning och erfarenhet
Utbildning från universitet/högskola med teknisk inriktning samt erfarenhet av produkt-
utveckling och projektledning är ett krav. Eftersom vi arbetar med läkemedel och medicin-
tekniska hjälpmedel är erfarenhet av GMP och ISO 13485 ett starkt önskemål. 

Personliga egenskaper
Vi ser framför oss att du som person är drivande, strukturerad och en kommunikativ 
generalist. Du måste ha utpräglad ledarförmåga och ha lätt för att samarbeta. Har du 
dessutom en certifiering inom projektledning eller erfarenheter av andra typer av 
projekt utöver produktutveckling är det också meriterande eftersom vi önskar förstärka 
kompetensen inom avdelningen.

Arbetet kommer att innebär många kontakter både inom och utanför företaget. Vi har 
idag ett tätt samarbete med huvudkontoret i Kalifornien, USA, varför goda kunskaper i 
svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. 

Vill du veta mer
Kontakta Pierre Rågstad, chef för Projektledning på telefon 018-16 67 83 eller via mail 
pierre.ragstad@amo-inc.com

Ansökan
Välkommen med din ansökan, märkt med tjänst, senast den 10/11 till stina.stjernberg@
amo-inc.com.
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activboard - den interaktiva 
whiteboarden för skolan, av skolan. 

Vi har alltid drömt om att göra lärandet mer levande, därför har vi tillsammans med lärare 

skapat Activboard som idag används av 2.5 miljoner elever i 70 olika länder. 

Activboard levereras med de prisbelönta programvarorna Activprimary och Activstudio som är 

anpassade efter elevens ålder, från förskola till gymnasienivå. Båda programmen innehåller 

nära 10.000 bilder, bakgrunder, olika färdiga aktiviteter och exempel på lektionsmaterial. 

Det unika med programvarorna är att de är framtagna och utvecklade för lärare och elever 

tillsammans med lärare och elever.

Activboard har testats i den tuffaste av miljöer – klassrummet. Vi har kastat saker på den, 

slagit på den, stuckit en passare i den… men den har bara fortsatt att fungera. Hemligheten? 

Till skillnad från tryckkänsliga tavlor har Activboard en stryktålig solid yta skapad för skolan.

Förbättra förutsättningarna samt öka möjligheterna för er skola. Kontakta oss för information 

om Activboard samt övriga pedagogiska tillbehör som tex. röstningssystemet Activote, 

Activslate och Activtablet.
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Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på nutrition, vätsketerapi 
och medicinska tjänster. Bolaget ingår i den tyska Fresenius-koncernen med totalt 90 000 
anställda runt om i världen. Under mottot ”Caring for Life” sätter Fresenius Kabi människan i 
centrum, som patient, kund och medarbetare.

Caring for life online: www.fresenius-kabi.se
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OCH MYCKET MER…

Vi vill vara en kugge i ditt hjul…
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