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Företaget 
Redoxis är ett prekliniskt tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen. Vi arbetar på 
uppdrag av andra forskningsföretag och utför forskning på kontraktsbasis med fokus 
på inflammation och autoimmunitet som till exempel ledgångsreumatism och multipel 
skleros (MS). Bolaget består idag av 10 heltidsanställda forskare och i takt med ökad 
efterfrågan avser vi nu expandera ytterligare under 2020. Vår vision är att bli det bästa 
tjänstebolaget inom preklinisk inflammation genom vår kompetens, vårt engagemang, 
vår flexibilitet och vår personliga relation till våra kunder. Redoxis har sin verksamhet 
vid Medicon Village i Lund, en spännande miljö som bjuder till många interaktioner och 
samarbeten och bidrar till att även vi som litet företag är del i ett större sammanhang. 
Redoxis erbjuder anställning i ett bolag som drivs av engagemang och nyfikenhet, med 
korta beslutsvägar och närvarande ledarskap. Läs mer om Redoxis på 
www.redoxis.com 

 
Tjänsten 

Vi söker nu en senior forskare till vårt bolag. Du kommer att leda arbetet inom ett 
forskningsinriktat projekt med fokus hur nya läkemedelssubstanser kan reglera 
immunsystemet via oxidation. Du ska ha med ska ha motsvarande PhD i preklinisk 
immunologi och erfarenhet av prekliniskt arbete samt förståelse för 
läkemedelsutveckling. Du ska på självständigt sätt genomföra projektet, implementera 
nya metoder och vidareutveckla våra projekt. Du kommer också arbeta med våra CRO 
studier.  Du ska ha kunskap om djurmodeller och modellsystem och god erfarenhet av 
försöksdjursarbete. Du ska kunna driva försök, analysera data, dra slutsatser och 
rapportera resultat till både akademiska och industriella partners. Du kommer att 
samarbeta med bolagets VD. Arbetet innebär många kontakter med internationella 
samarbetspartners och vi ställer höga krav på att kunna kommunicera på ett 
diplomatiskt sätt. Flytande engelska är ett krav.  
 

Profil 
Redoxis är ett mycket forskningsorienterat företag och det är därför viktigt att du har 
stark drivkraft och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som anställd i 
ett litet företag är det viktigt att du är lösningsorienterad och har en positiv inställning 
till de utmaningar du ställs inför. Det kommer också krävas att du arbetar med uppgifter 
som ligger utanför din ordinarie sysselsättning för att lösa akuta problem. Det är viktigt 
att du är strukturerad men inte är rädd att tänka utanför boxen för att hitta nya lösningar 
på problem eller svårigheter.  
 

Kvalifikationer 
• PhD i immunologi eller motsvarande 
• Erfaranhet av preklinisk forskning  
• Goda kunskaper inom försöksdjursarbete  
• Erfarenhet från läkemedelsföretag 
• Erfarenhet av projektledning 
• Arbete med EU finansierade projekt är meriterande 



• Goda kunskaper i engelska är ett krav 
• Goda kunskaper av relevanta dataprogram och Microsoft Office är ett krav 

 
Kompetenser 

• Stark förmåga att organisera, planera och genomföra aktiviteter 
• Ta egna initiativ, arbeta självständigt och fatta snabba beslut 
• Vara positiv och lösningsinriktad till de utmaningar du ställs inför 
• Vara flexibel och snabbt kunna skifta tempo vid behov, acceptera nya idéer och 

initiativ 
• Snabbt ta till sig ny information och anpassa sig till den 
• Arbeta produktivt även under pressade förhållanden 

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Planera och genomföra prekliniska studier 
• Ansvara för planer, projektmål, tidslinjer, rapportering osv inom projektet 
• Förbereda protokoll och skriva rapporter 
• Delaktighet i CRO verksamheten 
• Arbete med etiska tillstånd och standardisering av modeller 
• Litteraturstudier 
• Delta i konferenser, presentationer av forskningsresultat och representera 

Redoxis vid internationella möten 
 

Övrigt 
Tjänsten är förlagd till kontoret i Lund och kan innebära resor både inom och utom 
Sverige. Tjänsten är en projektanställning under 4 år med 6 månaders provanställning. 
Tjänsten innebär till viss del resor till konferenser, kunder och samarbetspartners.  

 
Möjligheter 

Redoxis har som mål att växa betydligt kommande år för att bli en stark partner åt både 
svenska och internationella kunder. Som anställd hos oss får du arbeta i ett litet bolag 
med stora ambitioner. Du får som anställd hos oss möjlighet att själv forma din tjänst, 
växa och utvecklas med företaget.   

 
Kontakt 

För ytterligare information om tjänsten, kontakta VD Malin Hultqvist Hopkins 
(malin.hultqvist@redoxis.com).  
 

Ansökan 
Ansökan skickas till info@redoxis.com och ska vara oss tillhanda senast 23/2.  

 
 


