
Produktionskoordinator (timelønnet) 

Er du struktureret og glad for at optimere? Hos Epione Medicine mangler vi en 
Produktionskoordinator til at koordinere vores produktion for ompakning af lægemidler. 

Om stillingen 

Som produktionskoordinator i Epione Medicine vil du være med til at sikre den højeste produktkvalitet 
for de parallelimporterede lægemidler, som vi distribuerer ud i det danske sundhedsvæsen. Dine 
hovedopgaver vil være at koordinere vores produktionsteam som pakker lægemidlerne, samt selv 
indgå i den daglige drift.  

Dine arbejdsopgaver 

 planlægge og deltage i pakningen af vores lægemidler 
 kvalitetssikre vores produkter under produktion og sikre afdelingens velvære 

 sikre den rette bemanding, og at afdelingen når sine mål. 

 Ansvarlig for dokumentation af pakke processen.  

Du vil indgå i en professionel og ambitiøs virksomhed, som er præget af et hurtigt arbejdstempo, og 
hvor samarbejde er en central del af hverdagen. Kontoret og produktionen ligger på Avedøre Holme, 
tæt på offentlig transport, 10 km. uden for København. Som produktionskoordinator i Epione Medicine 
vil du komme ombord på en spændende vækstrejse og få chancen for at få reel indsigt og indflydelse 
på distribution af lægemidler til det danske sundhedsvæsen.  

Praktisk 

 Timelønnet arbejde 
 Arbejdstiden er 20-37 timer om ugen 
 Startdato: hurtigst muligt 

Kvalifikationer 

Vi forventer at du har interesse for opgaverne, hvorfor din uddannelse og baggrund ikke er afgørende. 
Derudover lægges der vægt på nedenstående kvalifikationer. 

 Mødestabil 
 Evnen til at fokusere på detaljer uden at miste overblikket  

 Udviser ejerskab og engagement. 

 Arbejde struktureret. 
 Erfaring med god dokumentationspraksis er et plus 

Epione Medicine som arbejdsplads 

Epione Medicine leverer medicin til det danske sundhedsvæsen. Vores produkter parallelimporteres 
fra certificerede grossister i EU-lande og sælges i Danmark under de samme betingelser som de 
originale producenters. Vi er en start-up virksomhed etableret i 2020, hvilket betyder at en stilling hos 
Epione Medicine er en mulighed for at tage et stort ansvar inden for dit arbejdsområde. 

Kontakt 

Send din ansøgning til Jakob Skovbjerg Kjeldgaard på j.kjeldgaard@epionemedicine.com.  

 
For yderligere information eller spørgsmål venligst kontakt Jakob Skovbjerg Kjeldgaard på  
tlf. +45 22 58 06 25 

Ansøgningsfrist  

20. januar 2023. Ansøgninger vil blive gennemgået løbende og samtaler afholdt herefter.  


