
                                
   

 

 

 

 

QA-specialist søges til  
kvalitetsafdeling i Vejle,  

Tjellesen Max Jenne A/S 
 

Vil du gøre en forskel i kvalitetsafdelingen i en dynamisk og spændende virksomhed i 

medicinalindustrien? Vil du have udfordrende og varierende arbejdsopgaver, og trives du i en 

virksomhed i forandring?  

Så har vi et spændende job til dig! 

Med reference til vores Kvalitetschef søger vi en QA-specialist, der i samarbejde med vores 

øvrige kolleger i afdelingen vil være med til at sikre den fortsatte succes med og udvikling af 

vores kvalitetsarbejde. Du vil indgå i et team, der varetager alle kvalitetsrelaterede opgaver, 

herunder daglig drift og rådgivning. Stillingen indebærer meget stor kontaktflade både internt 

og eksternt.  

Arbejdsstedet vil være i Vejle.  

Arbejdsopgaver:  

 

▪ QP-funktion – herunder frigivelse af produkter fra 3. lande 

▪ Validering og kvalificering 

▪ Specialist i lovgivningsspørgsmål 

▪ Audit – interne og eksterne  

▪ Risikovurderinger 

▪ Kvalificering i forbindelse med transport af lægemidler 

▪ Du forventes at indgå i den daglige drift i afdelingen samt fungere som sparringspartner 

for kolleger i alle afdelinger 

▪ Ad hoc projekter 

 

Som person er du: 

▪ God til at samarbejde på tværs af organisationen og på alle niveauer  

▪ Ansvarlig, engageret og med en målrettet og systematisk tilgang til dine opgaver 

▪ Selvstændigt arbejdende og god til at sætte dig ind i nye områder 

▪ I stand til at kommunikere klart og positivt 

▪ Kundeorienteret og åben overfor hverdagens mangeartede opgaver 

▪ En erfaren bruger af Microsoft Office 

▪ Fortrolig med engelsk i skrift og tale 

 

Vi forventer, at du har en relevant akademisk baggrund på kandidatniveau – f.eks. farmaceut 

samt erfaring med ovennævnte opgaver fra lægemiddel- eller anden produktionsvirksomhed. 

Ansøgere, der allerede i dag har en QP rolle og/eller erfaring med import af lægemidler, vil 

blive foretrukket. 

 

Vi tilbyder: 

▪ Et selvstændigt og udfordrende job. 

▪ Løn efter kvalifikationer og god pensionsordning 

▪ En arbejdsom kultur, som tænker kunderne først i alle aspekter 

▪ En logistikorganisation, der har fokus på teknologi og moderne logistiske løsninger. 

▪ Gode kolleger og godt arbejdsmiljø 

▪ Nogen rejseaktivitet til vores hovedkontor i Storkøbenhavn må forventes (1-2 

dage/måned). I din introduktionsperiode vil det dog være lidt mere. 

 

Stillingen ønskes besat senest 1. oktober 2019, men vi venter gerne på den rette. 



                                
   

 

 

 

 

 

 

 

Om rekrutteringsprocessen 

Er du interesseret i udfordringen, så send os din ansøgning og CV via "Søg jobbet 

online" på siden her. Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest muligt og vil 

løbende indkalde relevante kandidater til samtale i Vejle. 

 

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kvalitetschef Hanne Buch på tlf. 

23 22 36 36. 

 

Du kan læse mere om os på www.tmj.dk  

 

Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af McKesson Europe, der er en af Europas 

førende medicinaldistributører med hovedsæde i Stuttgart. McKesson Corporation, som 

har hovedkvarter i USA, ejer aktiemajoriteten i McKesson Europe AG. TMJ leverer varer 

og ydelser til de danske apoteker og sygehusapoteker. TMJ har hovedkontor i 

Rødovre og distribuerer medicin fra lagre i Rødovre og Vejle. Selskabet beskæftiger 
ca. 400 medarbejdere. 

 

Om McKesson Europe: 

Som førende internationalt handelsselskab og leverandør af logistik- og serviceydelser 

til apoteks- og sundhedssektoren arbejder McKesson Europe proaktivt på, at 

patienterne modtager den medicin og vejledning, der sikrer den enkelte patient den 
bedst mulige livskvalitet. McKesson Europe opererer i 13 lande og betjener med ca. 

38.000 medarbejdere hver dag over 2 millioner kunder via egne eller samarbejdende 

apoteker. Med ca. 118 grossistafdelinger forsyner vi dagligt ca. 50.000 apoteker med 

mere end 100.000 farmaceutiske produkter. 
 

Tjellesen Max Jenne A/S  

Brandstrupvej 4 

DK-2610 Rødovre 

T (+45) 44 57 11 00  

F (+45) 44 57 11 01 

 

info@tmj.dk 

www.tmj.dk 

 

 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/330323/qa-specialist-soeges-til-kvalitetsafdeling-i-vejle
http://www.tmj.dk/

