TALENT
Automation Project Manager til Engineering

Kan du sørge for fremdri0 og daglig ledelse af Xellias automa4onsprojekter? Og kan du rådgive om
valget af frem4dige tekniske løsninger?
For Xellia søger vi en dyg1g og målre4et kollega med viden og erfaring inden for Automa1on - herunder
løbende forbedringer samt strukturering og gennemførelse af automa1onsprojekter. Du bliver en del af
Engineering, som i den kommende 1d har fokus på forskellige spændende projekter på siten i København.
Kunderne er også dine kolleger og i afdelingen sæ4es der en ære i at levere en god service på et højt
fagligt niveau. Xellia er en specialiseret medicinalvirksomhed, som er førende inden for udvikling,
produk1on og markedsføring af an1-infek1onsmidler .
Jobbet
Som Project Manager vil din primære arbejdsopgave være at eﬀek1vt eksekvere tekniske procesautoma1k
projekter på Xellias København site. De tekniske projekter vil være fokuseret på både API & FDFproduk1on. Det forventes, at du kan lede både mindre og mellemstore projekter, men også varetage
automa1kleverancer i større projekter.
Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil være:
Udarbejdelse af budgetoverslag 1l kortlægning af økonomiske og driMsmæssige konsekvenser, bl.a. i
forbindelse med indførsel af nyt hardware/soMware, udstyr, teknikker eller processer.
Udarbejdelse af diverse tekniske speciﬁka1oner b.la. udbudsmateriale, deltage i kontrahering mv.
Udarbejdelse/review af computervalideringsdokumenta1on, samt bistå/gennemføre 1lhørende test i
henhold 1l gældende myndigheds krav (herunder 21 CFR part 11, data integrity, computer valida1on
mv.).
Daglig ledelse og sikring af fremdriM på projekter i hele projektets lifecycle.
Koordinering og styring af interne og eksterne rådgivere og leverandører.
Rapportering af status, økonomi og kvalitet/leverancer 1l styregrupper, projektejere, samt ledelsen i
Engineering.
Rådgivning omkring valg af tekniske løsninger i forbindelse med opgradering af eksisterende eller
indkøb af nye systemer og udstyr.
Teamet
Ansæ4elsen vil være i Xellias Engineering-afdeling, som er den del af det tekniske forretningsområde.
Afdelingen fungerer som intern rådgiver for API og FDF-produk1onen, og du vil indgå i et team på o4e
ingeniører, der alle fungerer som tekniske projektledere med høj faglighed.
Udover automa1k opgaver, forventes du at deltage i videreudviklering af afdelingens projektmodel og
værktøjer mv.
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Din proﬁl
Det forventes, at du har en relevant videregående uddannelse, samt en teknisk baggrund som ingeniør
eller 1lsvarende, og kan dokumentere minimum fem års erfaring med ledelse af tværorganisatoriske
projekter inden for automa1onsområdet.
For at kunne bestride denne s1lling med succes, er det en vig1g forudsætning, at du har erfaring med
farma, herunder solidt kendskab 1l computervalidering og GMP. Du skal sam1dig kunne navigere i
samspillet mellem teknik, produk1on og kvalitet, der er repræsenteret af stakeholders i projekterne.
Som professionel projektleder er du ydermere vant 1l at begå dig i komplekse, interna1onale miljøer med
mange interessenter og holdninger. Du formår at balancere overblik med detaljefokus og diploma1 med
gennemslagskraM. Du er en god kommunikator, en naturlig rela1onsskaber, og en kollega, der 1lstræber
al1d at yde sit bedste. Xellia er en global virksomhed og vi forventer derfor, at du er i stand 1l at
kommunikere problemfrit på både dansk og engelsk i skriM og tale.
Xellia 4lbyder
En selvstændig og udfordrende s1lling i en interna1onal koncern i udvikling. Du kommer 1l at arbejde i et
interna1onalt miljø tæt sammen med gode kolleger med et højt fagligt niveau. S1llingen giver dig
mulighed for både at arbejde selvstændigt og i teams. I Xellia er der plads 1l - og fokus på - både din
faglige såvel som din personlige udvikling gennem on-the-job training, udviklingssamtaler med nærmeste
leder og mulighed for deltagelse i relevante kurser.
Der 4lbydes:
Konkurrencedyg1g lønpakke.
Mulighed for bonus.
Firmabetalt pensionsordning på 12,5 % af bru4olønnen.
Helbredssikring.
Ansøgning og informa4on
Kontakt Trusted advisor Lars Rohde Innergy på telefon 2363 2440 eller send en på mail på rohde@ingy.dk.
Vi holder samtaler løbende og s1llingen bliver besat, når den rig1ge kandidat er fundet

Xellia Pharmaceu1cals er ejet af Novo Holding A/S og er en specialiseret medicinalvirksomhed, som er
førende inden for udvikling, produk1on og markedsføring af an1-infek1onsmidler. Med hovedkontor i
København har Xellia globale ﬁlialer med driMs- og produk1onskapacitet i Danmark, USA, Ungarn og Kina
og har på nuværende 1dspunkt mere end 1.700 ansa4e. Med mere end 100 års erfaring i udvikling af
sidstevalgs-behandlinger mod infek1onssygdomme er Xellia fokuseret på at levere produkter, der ikke bare
redder liv men også forbedrer pa1enternes livskvalitet. Sammen med os kan du være med 1l at gå forrest i
kampen mod bakterieinfek1oner.

Innergy Factory, The Villa Workspace, Ewaldsgade 7, 2200 København, www.innergy.dk +45 2363 2440

