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Vill du vara med och påverka vår resa inom området kvinnohälsa?

VI SÖKER EN
TEKNISK PRODUKTSPECIALIST

Vi söker dig som vill vara navet mellan de tekniska aspekterna av 
Efemia kontinensstöd och kunden, genom att knyta samman 
produktutveckling, produktion, kvalitet och marknadsföring. 

Du kommer att påverka Efemias fortsatta utveckling genom 
strategisk Post Market Surveillance och marknadsföring. Dina idéer 
räknas! 

Huvuduppgiften kommer att vara att bli Invent Medics specialist på 
Efemia kontinensstöd genom att bli en expert på ansträngnings-
inkontinens, produktens säkerhet, prestanda och användarvänlighet. 
Du kommer också vara den som ser till att produkten efterlever de 
krav som finns i standarder, lagar och avtal.

Tjänsten innebär också att ha det tekniska produktansvaret för 
kommande produkter i produktlinjen Efemia.

Vi ser att du har flera års erfarenhet från medicinteknisk industri. 
Meriterande är om du arbetat med design control, ändringshantering, 
PMS, produktion och/eller reklamationer. Du tycker att kunden 
betyder något och vill vara med och förändra villkoren för kvinnors 
hälsa.

Invent Medic har distributörer bland annat i Norge, Tyskland och 
Storbritannien. Vi förutsätter därför att du skriver och talar 
obehindrat både på svenska och engelska. 

Invent Medic Sweden AB är ett företag som fokuserar på området 
kvinnohälsa. 

Efemia kontinensstöd (efemia.se) är vår första produkt och är avsedd 
för användning vid ansträngningsinkontinens. Den adresserar ett 
kvinnoproblem som få vill prata om, med konsekvensen att inte alla 
får den hjälp de behöver. 

Vi som jobbar här vill förändra just sådana förutsättningarna genom 
de produkter vi utvecklar, tillhandahåller och genom den information 
vi kan ge till våra kunder.

Våra kunder är de kvinnor som använder Efmia men också vården 
som kan förskriva Efemia till sina patienter. Internationellt arbetar vi 
med distributörer.

Anmäl ditt intresse på vår hemsida www.inventmedic.com eller maila 
till anmalan@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, 556682-1046 är ett 

noterat bolag vars aktier handlas på Spotlight 

Stock Market med förkortningen IMS.

Invent Medic Sweden AB har sitt huvudsäte på 

Medicon Village i Lund där vi är fem anställda. 

I Stockholm finns ytterligare två medarbetare 

med kontor på Telefonplan. 

Vi är en högt kvalificerad kärngrupp som 

arbetar fokuserat med att förverkliga bolagets 

målsättningar och visioner. Till vår hjälp har vi 

ett antal konsulter och specialkompetenser på 

deltid.  

För frågor kontakta

Ulrika Andersson, Q A / RA

U l r i k a .Ande rs s on@ i nvent m edic . co m

eller

Karin Bryder, V D

K a r i n . B ryd er@ i nvent m edic . c om

+46 072 381 17 10

info@inventmedic.com

http://www.inventmedic.com/
mailto:anmalan@inventmedic.com
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