Logistics/Business controller
Avia Pharma är ett snabbväxande läkemedelsbolag inriktat på försäljning och distribution av
läkemedel och medicintekniska produkter i Norden. Bolaget startades 2016 och omsätter 2020 ca
200 MSEK. Vi investerar betydande belopp i att ta in och lansera nya produkter samt att förvärva
bolag/produkter. Vår ambition är att växa kraftigt och fortsätta bygga Avia på ett strukturerat och
skalbart sätt.
I detta fortsatta bygge så behöver vi en strukturerad, pålitlig och driven logistics/business controller.
Du kommer att stödja Avias ledningsgrupp och få uppleva på nära håll vad det innebär att driva och
utveckla ett bolag.
För rätt kandidat utgör rollen en mycket god möjlighet att växa och utvecklas i ett spännande
tillväxtföretag inom life science.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett par grundegenskaper:
•

•

•

Mycket pålitlig
o Du gör det du åtagit dig att göra med god kvalitet och till den tid som har
överenskommits. Du kommer att få hjälp med att prioritera men det är viktigt att
drivkraften att leverera kommer inifrån så att du tycker att det är roligt att möta
dina deadlines.
Mycket god strukturell/logisk förmåga
o Avia gör mycket med få personer genom att vi jobbar strukturerat och bygger
effektiva och skalbara processer. I rollen som Logistics/Business controller kommer
du ha en nyckelroll vad gäller att hantera dataflöde, uppföljning och prognostisering
relaterat till försäljning och logistik. Du behöver kunna jobba med siffror och data på
ett planerat, noggrant och logiskt sätt samt ha en vilja och förmåga att förstå både
detaljer och helheter. Du ska ha ett starkt intresse av att förstå själva affären som
siffrorna beskriver och vara med och ge input till utveckling av denna. De tekniska
färdigheterna kommer du att ha möjlighet att lära dig på jobbet (vi jobbar mycket i
Excel i vår datahantering, men på ett systemmässigt sätt).
Mycket god ledarskapsförmåga
o Självledarskap: Idag arbetar drygt 10 personer heltid med bolaget varav 5 personer
(ledningsgruppen) på huvudkontoret där du kommer att arbeta. Du kommer att ha
breda ansvarsområden och i stor utsträckning förväntas ta ansvar för att planera och
hantera det du ska göra. Vägledning och stöd kommer att ges men det är viktigt att
du är självgående och kan arbeta självständigt.
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Ledarskap gentemot andra: I rollen som Logistics/Business controller kommer du att
interagera löpande med externa parter. Du kommer att kommunicera med
läkemedelstillverkare om våra prognoser och lägga orders, du kommer även att
upphandla och koordinera transporter från olika delar av världen till vårt
centrallager. Det är viktigt att du har förmåga att driva på och koordinera dessa
externa parter vid behov så att läkemedel levereras i tid enligt överenskommelse.
Med andra ord, du ska ha förmåga att leda andra och ta ansvar för att se till att
saker fungerar, trots att du inte har full kontroll över dessa.

Du har en högskoleexamen, kandidat eller master. Troligen inom ekonomi, teknik eller
naturvetenskapligt område.
Utöver ovan så är det viktigt att du är en trevlig person som uppskattar att vara del av ett lag/en
grupp samt att bidra till gruppens och andra gruppmedlemmars positiva utveckling.
Du kan läsa mer om bolaget och våra produkter på aviapharma.se samt pharmaprim.se (PharmaPrim
förvärvades nyligen av Avia). Vårt kontor ligger på Regeringsgatan 52 i Stockholm.
Vi vill att den vi anställer börjar i rollen senast 1 november, men gärna tidigare. Rollen är heltid och
tänkt som en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för att säkerställa att det är
en god match från båda sidor.
Du kommer att rapportera till CFO som är övergripande ansvarig för business controlling och
logistics.
Välkommen att skicka in din ansökan i pdf format bestående av:
•
•
•
•
•
•

personligt brev, där du presenterar dig själv och motiverar varför du passar för rollen
CV
högskolebetyg (i detaljerat format)
gymnasiebetyg
eventuella arbetsgivarintyg från tidigare arbetsgivare (i den mån du har sådana intyg)
samt gärna resultatutskrift från högskoleprov (inklusive resultat från delproven)

Ansökan mailas till jonas.karlander@aviapharma.se senast 2020-09-27.

Mvh
Jonas Karlander
CFO Avia Pharma AB
Mobil: +46 704 700 715
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