B
Affärsjjurist till BioInvent
BioInven
nt International AB är ettt forskningsbbolag inriktatt på forskning och utveckkling av
immunreeglerande an
ntikroppar fö
ör cancerbehhandling. Bollaget finns på
å Ideon i Lunnd och har 55
5
anställdaa.
BioInven
nt behöver nu förstärka sin
s organisattion med en affärsjurist. Det är en nyy tjänst där du
kommerr att arbeta med
m viktiga frågor
f
såsom
m:


A
Avtal: BioInvvent har ingå
ått ett stort aantal avtal med
m externa samarbetspa
s
artners. Din uppgift
u
blir att ta ansvar för att på
p ett proakttivt sätt följaa upp, bevaka
a och vid behhov vidareuttveckla
o
och omförhaandla dessa avtal,
a
likväl ssom att arbeta med nya avtal.
a
Detta iinnebär ett ansvar
a
fför att utvecckla en relatio
on och kontiinuerlig konttakt mellan bolaget
b
och vvåra avtalspa
arter. Du
kommer ockkså driva utve
ecklingen avv ett dokume
enthanteringssystem så aatt vi på ett rationellt
r
o
och effektivtt sätt kan arb
beta med vårr avtalsportffölj.



Kommunikation: BioInve
ent är listat ppå NASDAQ Stockholm och
o har ca 9 0000 aktieäga
are. En
vväl fungeran
nde kommun
nikation är beetydelsefull för
f BioInventts affärsverkksamhet. Bolaget
sskall förse akktiemarknaden med korrrekt, relevan
nt och tillförliitlig informattion i enlighe
et med
börsens regler. Du komm
mer att i sam
marbete med VD, CFO och
h andra nyckkelpersoner ta
t fram
d
denna inform
mation. Du kommer
k
att aarbeta med pressrelease
p
r, företagsprresentatione
er, ha
aansvar för BiioInvents hemsida etc.

BioInven
nt erbjuder dig
d att vara del i ett spännnande, dynamiskt företag med kortaa beslutsväga
ar. Ett
företag ssom arbetar med frågesttällningar i foorskningens framkant. Du
u får möjlighhet att påverrka och
utforma din arbetssituation i en helt ny tjänsst.
Du har ju
uristexamen och erfarenhet från affäärsjuridiskt arbete på advvokatbyrå el ler bolag. Du
u skall
också haa förmåga occh intresse fö
ör förhandlinng och komm
munikation. Det
D är en förddel om du ha
ar
arbetat m
med/inom fo
orskningsföretag. Du harr varit yrkesvverksam i > 3 år och arbeetat med sto
or
självstän
ndighet och i en kvalificerad miljö. Duu är van att uttrycka
u
dig och
o kommunnicerar obehindrat
på svensska och engeelska, i tal såvväl som i skr ift.
Som perrson måste du
d vara den flexibla
f
persoon som befatttningen krävver. Arbetsu ppgifterna
förutsättter ett affärssintresse, en god analytissk och språkllig förmåga, noggrannheet och ett sto
ort mått
av uthålllighet. Du haar lätt att sam
marbeta och trivs med attt ingå i ett team. BioInveent är inget stort
s
företag vvilket innebäär att vi alla måste
m
vara bberedda att arbeta
a
med såväl
s
stort soom smått.
Låter detta som en spännande
s
utmaning? Säänd i så fall din ansökan till
t bertil@addeptus.se som
m vi
samarbeetar med i deetta rekryteringsärende. Bertil Rasmu
usson 070 33
31 85 36 svarrar gärna på frågor
om tjänssten. Vi vill ha din ansöka
an innan denn 30 maj. Då vi önskar tillsätta tjänsteen snarast tillämpar
vi löpand
de urval och ber dig därför att omgåeende skicka in
i din ansöka
an.
Vi undan
nber oss vänligt men bestämt direktkkontakt med bemanningss‐ och rekrytteringsbolag samt
säljare av ytterligaree jobbannonsser.
Vill du veeta mer om Bioinvent så hänvisar vi ttill vår hemsida www.bio
oinvent.com

