
Vingmed A/S er et datterselskab af den norskejede koncern Vingmed Holding A/S, der også omfatter 

datterselskaber i Norge, Sverige og Finland. ViCare Medical A/S blev grundlagt den 1. april 1991 og har i 

dag 45 ansatte på vores kontor i Birkerød. Vingmed A/S indgår partnerskab med sundhedssektoren for at 

fremme og effektivisere diagnostik og behandling, og vi opfylder kundernes behov for rådgivning, 

undervisning og service ved salg af højteknologisk medicinsk udstyr. Vingmed A/S er certificeret i henhold til 

ISO 9001:2015 samt ISO 13485:2016 og har desuden en GDP-godkendelse samt GDP-certifikat. 

 

Studiejob 
Farmaceutstuderende søges til 

  

 

 

 

 

Vi søger en farmaceutstuderende til at bistå produktchef og kvalitetschef 

Er du farmaceutstuderende på andet eller tredje år og vil du gerne styrke dit kendskab inden for 

Regulatory Affairs, Pharmacovigilance samt MDR så læs med her. 

 

Om os 

Vingmed er en veletableret, mellemstor virksomhed, som leverer højteknologisk medicinsk udstyr 

og lægemidler til den danske sundhedssektor. Sammen med vores tre søsterselskaber i Norge, 

Sverige, og Finland udgør vi én af Nordens største salgsorganisationer inden for avanceret 

medicinsk udstyr og sterilartikler og salg af specielle lægemidler.  

 

Med ansættelsesstart omkring 01. september 2022 søger vi en farmaceutstuderende til at bistå vores 

produktchef med varetagelse af opgaver inden for områderne Regulatory Affairs og 

Pharmacovigilance samt til at bistå vores kvalitetschef med ad hoc-opgaver inden for regulatoriske 

krav og opgaver i forhold til MDR (Medical Device Regulation) 

 

 

Udfordringer 

Dine arbejdsopgaver vil bla. bestå i  

• Indsendelse af variationsansøgninger og dokumentation til Sundhedsstyrelsen. 

• Korrekturlæsning af danske etiketter i samarbejde med vores franske leverandør og iht 

gældende vejledninger. 

• Korrekturlæsning af danske indlægssedler i samarbejde med vores franske leverandør og iht 

gældende vejledninger. 

• Litteratursøgning 

• Oversættelse af Pharmacovigilance cases 

• Kontakt til Sundhedsstyrelsen inden for områderne Regulatory Affairs og 

Pharmacovigilance. 

• Monitorere gældende lovgivning og regulativer indenfor Regulatory Affairs og 

Pharmacovigilance 

• Sparring med produktchef 

• Varetage årlig træning af øvrigt personale indenfor Pharmacovigilance 

• Assistere med ad hoc opgaver i forbindelse med opfyldelse af regulatoriske krav inden for 

MDR 
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Om dig 

Du er farmaceutstuderende på andet eller tredje år. Du er detaljeorienteret og arbejder grundigt, 

præcist og struktureret. 

Du skal være i besiddelse af stor fleksibilitet og motiveres af, at få afsluttet dit arbejde med høj 

kvalitet. Du skal have en positiv tilgang til opgaverne og være udpræget Team Player samt evne at 

udnytte dine ressourcer optimalt, til gavn for hele virksomheden. 

Du bruger din faglighed til at reflektere over indholdet af de opgaver du står over for, og tager 

selvstændigt initiativ til at optimere processerne indenfor Regulatory Affairs og Pharmacovigilance. 

Du skriver og taler perfekt dansk samt skriver og taler engelsk på højt niveau 

Du er rutineret i brug af Officepakken, herunder Excel. 

 

 

Vi tilbyder 

• Et selvstændigt studierelevant job på ca. 15 timer om ugen, hvor du får en aktiv rolle og 

tilegner dig viden indenfor RA, PV og MDR. 

• Et udviklende og spændende miljø med uformel tone, hvor din viden og dine kompetencer 

gør en forskel 

• Fleksibel arbejdstid 

• Velordnede arbejdsforhold  

• Et godt fælleskab, god humor og frihed under ansvar 

 

 

 

Tiltrædelse 

Omkring 1. september 2022. 

 

Har du nogle spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Produktchef Yvonne 

Meincke eller Kvalitetschef Bente Fabricius: 

 

ym@vingmed.dk & bf@vingmed.dk  

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV, som skal sendes til os via vores website 

www.vingmed.dk 

 

Samtaler vil blive afholdt løbende. 
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