
 

 

Are you a pharmacist interested in drug safety? 

  

Bluefish Pharmaceuticals is looking for a pharmacist who is interested in drug safety for an 

opportunity as local drug safety officer.  

 

In the role as local drug safety officer in the Pharmacovigilance (PV) department you would handle 

adverse event reports, manage medical information queries and monitor scientific journals.  

 

The work is dynamic with a focus on communicating with customers and sharing of information. 

Collection, reporting and follow-up of adverse events in line with current PV regulation and company 

processes. The role requires attention to timelines and that you can answer questions and submit 

adverse event report within given deadlines. 

 

• You are a pharmacist, previous experience of pharmacovigilance will be an added advantage  

• You speak and write both Swedish and English fluently, knowledge in Norwegian and Danish 

will be an added advantage 

• You are good at cooperating and adapting, you are structured and very thorough and 

effective 

• You are a good communicator and can interact and communicate effectively with patients, 

health care professionals and colleagues in the PV-team in Bangalore, India. 

• You are a team player and willing to take on a broad spectrum of tasks and responsibilities 

• You have good skills in Microsoft Office (Word, Excel) 

 
Send your application to hr@bluefishpharma.com  

About Bluefish Pharmaceuticals: 

Founded in Sweden, with its long tradition of industrial entrepreneurship, Bluefish Pharmaceuticals has 
become one of the most progressive generics pharmaceuticals companies. At Bluefish, we strive to 
make quality medicines accessible to more people. 

We create value in the full pharmaceutical value chain from developing to manufacturing and 
successfully marketing generic pharmaceuticals and we take pride in doing this in an innovative, 
responsible and cost-efficient way. Bluefish currently conducts operations in 12 countries in Europe. 
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Apotekare intresserad av läkemedelssäkerhet? Se hit!  

  

Bluefish Pharmaceuticals söker dig som är apotekare och intresserad av läkemedelssäkerhet för en 

möjlighet som local drug safety officer.  

 

I rollen som local drug safety officer på farmakovigilansavdelningen (PV) tar du bland annat emot och 

behandlar rapporter om biverkningar, hanterar medicinska frågor samt bevakar publicering av 

vetenskapliga artiklar. 

 

Arbetet är omväxlande med stort fokus på att kommunicera med kunder och förmedla information 

vidare. Samla in, rapportera och följa upp biverkningar i enlighet med rådande PV lagstiftning och 

företagets interna processer. Arbetet kräver också att man är uppmärksam på tidsfrister och kan 

svara på frågor och skicka in biverkningsrapporter i enlighet med föreskrivna tidsramar. 

 

• Du är apotekare, där tidigare erfarenhet av farmakovigilans är meriterande 

• Du talar och skriver både svenska och engelska flytande, kunskaper i norska och danska är 

meriterande 

• Du har god samarbets- och anpassningsförmåga, är strukturerad och mycket noggrann samt 

högst effektiv 

• Du har god kommunikationsförmåga, är lyhörd och kan interagera och kommunicera effektivt 

med såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal samt kollegor i PV-gruppen i 

Bangalore, Indien 

• Du är en lagspelare och är villig att ta på dig ett brett spektrum av uppgifter och ansvar 

• Du har goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel) 

 
Skicka din ansökan (på engelska) till hr@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals: 

Grundat i Sverige, med sin långa tradition av industriellt entreprenörskap, har Bluefish Pharmaceuticals 
blivit ett av de mest progressiva läkemedelsföretagen för generikaprodukter. På Bluefish strävar vi efter 
att göra kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler människor. Vi skapar värde genom hela 
läkemedelsvärdekedjan, från produktutveckling till tillverkning och framgångsrik marknadsföring av 
generikaläkemedel. Vi känner oss stolta över att kunna göra detta på ett innovativt, ansvarsfullt och 
kostnadseffektivt sätt. Bluefish bedriver för närvarande verksamhet i 12 europeiska länder. 

Kontoret ligger i ljusa lokaler i centrala Stockholm med mycket goda kommunikationsmöjligheter.  
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