Utbildningar som gör skillnad

Vik. Utbildningsledare / Projektledare
Vi söker nu en vikarierande utbildningsledare inom Kliniska Studier och Hälsooch Sjukvård!
Vår verksamhet
Läkemedelsakademin erbjuder kompetensutveckling till yrkesverksamma inom hela läkemedelsområdet samt medicinteknik.
Arbetsuppgifter
Inom Läkemedelsakademin arbetar idag fyra utbildningsledare som alla är inriktade mot olika
ämnesområden. Då en av dessa nu planerar föräldraledighet söker vi dig som vill axla rollen
som utbildningsledare inom områdena Kliniska Studier, Hälso- och Sjukvård och/eller
Information-Marknad och/eller Medicinteknik under perioden 1 apr 2022 till 31 maj 2023.
Som utbildningsledare arbetar du som projektledare för utbildningar och du förvaltar och vidareutvecklar utbildningar, analyserar kundbehov, samt utvecklar och säljer in nya utbildningar. Du
samarbetar med Apotekarsocietetens ideella sektionsstyrelser, ämnesexperter i branschen,
branschorganisationer och du har direktkontakt med våra kunder. I ansvaret ingår omvärldsbevakning samt projektledning av framtagande av digitala och/eller lärarledda utbildningar
tillsammans med ämnesexperter och kollegor.
Dina närmaste kollegor är utbildningsproducenter för digitalt lärande, projektadministratörer
samt projektledare och övriga utbildningsledare och utbildningschef.
Din person
Vi söker dig som liksom vi tycker det är roligt och stimulerande att arbeta i en organisation som
ständigt vill utvecklas och vara bäst i klassen vad gäller utbildning. Du presterar som bäst när
du får påverka, ta initiativ och driva projekt. Du har en väl utvecklad förmåga att strukturera,
planera och prioritera. Tjänsten innebär många kontaktytor, såväl internt som externt, därför är
det en förutsättning att du är en kommunikativ, pedagogisk och social person med tydligt
kundfokus. Du gillar att jobba med det språkliga då det i rollen ingår att kommunicera kring
utbildningarna i din portfölj samt korrekturläsa eventuella digitala produktioner.
Kvalifikationer
Du som söker har högskole- eller universitetsutbildning samt yrkesbakgrund inom life scienceområdet. Du ska helst ha arbetat specifikt inom Kliniska Studier och Hälso- och Sjukvård
och det är meriterande med yrkesbakgrund från Information-Marknad och/eller Medicinteknik.
Du bör ha viss erfarenhet av projektledning i någon form samt gärna erfarenhet från utbildningsområdet.
Tjänsten förutsätter mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift då
en viktig del av rollen är att kvalitetssäkra våra produktioner.
För att samordna, planera och producera utbildningarna använder vi ett antal olika system,
därför bör du ha god datorvana och vara van att lära dig nya system.

Övrig information
Tjänsten är heltid och vikariat på cirka 14 månader, under perioden 01 april 2022 till 31 maj 2023.
Din arbetsplats är på Wallingatan 26 i Stockholm i vackra och anrika lokaler där mycket av den
lärarledda utbildningen och sektionernas aktiviteter sker.
Sista ansökningsdag 14 februari 2022 – intervjuer sker löpande
Vänta inte med ansökan. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista
ansökningsdag. Skicka CV samt personligt brev till hanna.rickberg@lakemedelsakademin.se.
För eventuella frågor kontakta rekryterande chef Hanna på ovan epost eller skicka ett sms till
mobiltelefon 0765 – 35 55 35.
I denna roll har du möjlighet att både stötta och påverka branschen i Sverige! Varmt välkommen
med din ansökan!
Om arbetsgivaren

Årligen deltar cirka 12 000 personer i utbildningar, temadagar, symposier och kongresser hos oss. Läkemedelsakademin
ägs av den ideella föreningen Apotekarsocieteten. Verksamheten är oberoende av bransch- och sjukvårdspolitiska
intressen. Apotekarsocieteten verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och en för individ och samhälle
gynnsam forskning, utveckling och användning av läkemedel. Via dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder vi
utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma. Utbudet täcker hela kedjan från forskning och utveckling
till tillverkning, distribution, klinik och användning.

