Novo Nordisk on globaali lääkealan yritys, joka on toiminut innovatiivisena edelläkävijänä diabeteshoidon kehittämisessä jo 95
vuoden ajan. Tämä on antanut meille kokemusta ja osaamista auttaa myös ihmisiä, jotka kärsivät muista vakavista kroonisista
sairauksista, kuten ylipainoisuudesta, hemofiliasta ja kasvuhäiriöistä. Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee n. 41 600 työntekijää 80 maassa. Tuotteitamme myydään yli 170 maassa. Novo Nordiskin Bosakkeet on listattu NasdaQ Kööpenhaminassa (Novo-B). ADR:t on listattu New York Stock Exchangessa (NVO). Suomessa
Novo Nordisk Farma Oy työllistää 60 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Leppävaarassa, Espoossa. Ks. lisää novonordisk.com,
Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

.

Haemme Compliance Manageria määräaikaiseen työsuhteeseen
Compliance Managerin tehtävässä työskentelet lääkeyrityksen näköalapaikalla ja vastaat
Novo Nordiskin Suomen tytäryhtiön Compliance-funktiosta kokonaisuutena. Vastuullasi
on strategian sekä koulutus- ja monitorointisuunnitelman toteuttaminen riskianalyysin
perusteella. Olet henkilökunnan tuki Lääketeollisuus ry:n ja Novo Nordiskin eettisiin
ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä ja osallistut tarvittaessa lanseerausten ja projektien
valmisteluun. Tarkastat markkinointimateriaalin vaatimustenmukaisuuden ja vastaat
paikallisen toimintaohjeen ylläpidosta. Novo Nordisk Suomen paikallisen
tietosuojavastaavan roolissa olet henkilökunnan tuki tietosuojaan liittyvissä
kysymyksissä, vastaat mahdollisiin tietosuojapyyntöihin, ylläpidät tietosuojaselosteita
sekä koulutat henkilökuntaa.
Tehtävässä menestyäksesi Sinulla on:
•
Kokemusta lääketeollisuudesta vastaavasta roolista
•
Farmasian, lääketieteen tai muun soveltuvan alan koulutus
•
Vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•
Kyky priorisoida ja tehdä nopeita päätöksiä
•
Johdonmukainen, tarkka ja ratkaisukeskeinen ote työhön
•
Suomen kielen lisäksi vahvat englanninkielen suulliset ja kirjalliset taidot
Sinulla on rohkeutta viedä eteenpäin asioita ja tehdä linjauksia positiivisella draivilla ja
liiketoimintalähtöisesti. Olet omatoiminen mutta myös vahva tiimipelaaja. Toiminnan
kehittäminen on sinulle luontaista.
Tehtävä on äitiysvapaan sijaisuus arviolta 1.3.2021 asti. Tarjoamme sinulle
ainutlaatuisen tilaisuuden päästä näköalapaikalle erittäin merkityksellisessä tehtävässä.
Saat meiltä ajantasaiset työvälineet, kilpailukykyiset edut sekä mahtavan työyhteisön
tuen tehtävässäsi onnistumiselle.
Kiinnostuitko? Lisätietoja saat Finance and Operations Director Kalle Anttilalta, puh. +358
40 843 3333 5.9. klo 9-11. ja 11.9. klo 9-11, tai keat@novonordisk.com. Lähetä
hakemuksesi ja CV 12.9.2019 mennessä osoitteessa www.novonordisk.com/careers.
Haastattelut aloitetaan ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

