
 

 

Platsannons Klinisk Specialist AFL - ObsteCare 

ObsteCare befinner sig i en spännande utvecklingsfas och behöver stärka organisationen med en klinisk 
specialist med bakgrund inom förlossningsvården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forskningsarbete. 
 
ObsteCare är ett börsnoterat life science bolag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. 
Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och 
analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i 
fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och 
livmoderns status och förmåga. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket 
inom EU. Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför 
Norden.  
 
Kvalifikationer  

• Minst två års erfarenhet av att arbeta inom förlossningsvården 
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, även grammatiskt 
• Utbildningsnivå: legitimerad sjuksköterska eller barnmorska  
• Bedrivit forskningsarbete är meriterande  

 
• Vi erbjuder rätt person  
• Ett spännande arbete i ett tillväxtföretag med korta beslutsvägar och engagerade kollegor 
• En arbetsmiljö som fokuserar på yrkesmässig och personlig utveckling 
• Ett attraktivt lönepaket som motsvarar dina kvalifikationer  

 
Den idealiska kandidaten  

• Är proaktiv och arbetar strukturerat och självständigt med att stödja och genomföra produkt- och  
       applikationsutbildning till svenska som nordiska slutkunder samt internationella slutkunder och   
      distributörer. 
• Genomför försäljningsaktiviteter på egen hand samt tillsammans med bolagets säljpersonal och deltar 

som klinisk specialist vid internationella kongresser och mässor.  
• Stödja framtagande av marknadsförings- och utbildningsmaterial. 
• Stödja och koordinera samarbeten med Key Opinion Leaders. 
• Ge klinisk support till våra internationella distributörer. 
• Delta i riskanalys och bedömning i samband med incidentrapportering. 
• Driva och deltaga i kliniska utvärderingar av nya och existerande produkter samt kunna dokumentera 

dem på. 
• Då vi agerar på en global marknad ingår resor till våra huvudmarknader i Europa, Asien och Amerika i 

arbetet. 
• Har bedrivit forskningsarbete eller arbetat på ett medicintekniskt företag 
• Behärskar svenska och engelska på hög nivå i både skrift och tal 
 

Provanställning 6 månader initialt med möjlighet till tillsvidare anställning. Tjänstens omfattning är 100  %.  
 
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Solna. Är du rätt person är du garanterad en spännande tjänst på ett 
mycket spännande företag med fantastiska förutsättningar. Vill du vara med på vår expansiva resa och bidra till 
säkrare förlossningar är du välkommen med din ansökan senast den 16 november. Intervjuer kommer att ske 
löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.  



 
Skriftlig ansökan skickas till Carina Lindqvist, vd ObsteCare carina.lindqvist@obstecare.com 


