Product Development Scientist
Det globale marked for probiotiske kosttilskud er i rivende udvikling, og vi søger derfor en engageret og struktureret Product
Development Scientist med en stærk teknisk ekspertise indenfor formulering af faste orale doseringsformer, en veludviklet
kvalitetssans samt en dedikeret videnskabelig tilgang.
Vi tilbyder et job med gode udviklingsmuligheder i en international virksomhed i kraftig vækst, drevet af en vision om at blive
ledende indenfor sit felt. Bifodan er kendetegnet ved en uformel omgangstone, korte beslutningsprocesser, respekt for
individet og plads til at afprøve nye ideer.
I PD har vi fokus på kvaliteten af produktet såvel som processen. Dette opnås via en stor berøringsflade til blandt andre
Produktionen og den Regulatoriske funktion. Vi har stor fokus på en innovativ tilgang, men også på udvælgelsen og
anvendelsen af de bedst egnede råvarer til et specifikt produkt, både når vores samarbejdspartner er ekstern eller vores egen
marketingafdeling.
Ansvar
· Udfærdige og lede produktformuleringsarbejde, der supporterer udviklingen af Bifodans eksisterende
produktportefølje så vel som kundespecifikke løsninger.
· Håndtering af flere sideløbende projekter samt levering af målrettede afrapporteringer til kolleger og ledelse i
henhold til tidsplaner.
· Udføre Laboratorie-, pilot- og opskaleringsproduktioner i samarbejde med produktionspersonnel samt at designe og
styre stabilitetsstudier.
· Udfærdigelse af råvare- og færdigvarespecifikationer samt ledelse af ændringssager.
· Repræsentere PD i tværorganisatoriske projekter og innovationsfora.
· Sikre at PD leverer upåklagelig farmaceutisk og teknisk dokumentation til både intern og ekstern brug.
· Laboratoriearbejde omfattende bl.a screening, karakterisering og implementering af nye og kendte råvarer.
Kvalifikationer
· Kandidatgrad indenfor Farmaci, Pharmaceutical Sciences, Kemi eller anden relevant uddannelse.
· Ekspertise indenfor grundlæggende formulering af faste doseringsformer samt tilknyttede teknikker så som blanding,
kapsulering, tablettering og coatning.
· Evner til at tolke eksperimentel data samt at kommunikere resultater til forskellige interessenter.
· Gode evner mhp problemløsning og stor fokus på kvalitet.
· Flydende dansk og engelsk både på skrift og i tale.
· Erfaring med kosttilskud og probiotika er en fordel.
· Skal kunne rejse i arbejdsrelaterede henseender.
Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV mailes til mea@bifodan.com senest 21. juli 2017. Vi indkalder løbende til samtale, hvorfor du opfordres til at
søge hurtigst muligt.
Yderligere information om stillingen
Kontakt Kasper Wennike, Director Product Development, T: +45 3163 7938 / E: khw@bifodan.com.

For more than 20 years Bifodan has specialized in the B2B development and supply of innovative and scientifically based probiotic
solutions. The GMP approved plant supplies finished products to nutraceutical and pharmaceutical companies all over the world.
Bifodan founded in 1992, employs 50 dedicated employees and is headquartered in Denmark with subsidiary in Massachusetts, USA.
Read more about Bifodan at www.bifodan.com

