
 
 

Calmark söker Clinical Director 
 

Vilka vi är 
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare 
och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett 
bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, 
Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora 
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt 
ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är 
begränsad.  

Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för 
nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett 
PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19.  

Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B.  
Läs mer på www.calmark.se. 
 

Vad vi erbjuder 
Vi söker nu en person som kan ta ansvar för den kliniska verksamheten i bolaget. Du kommer att vara 
del av ett litet men engagerat team med korta beslutsvägar och med stor möjlighet att påverka. Du 
kommer att rapportera direkt till VD.  

 

Vad du ska göra 
• Planera och genomföra singelcenter och multicenterstudier nationellt och internationellt  
• Sammanställa data och vara behjälplig vid publicering av artiklar tillsammans med centren 
• Producera utbildningsmaterial  
• Demonstrera produkten och utbilda användare  
• Samla in feedback från användare och kliniker 

 
Hur du är 

• Van vid att arbeta självständigt, förmåga att driva egna projekt från start till mål 
• Teamspelare, socialt kompetent 
• Noggrann, ansvarstagande 

 
Din bakgrund 

• Sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker, disputerad är meriterande 
• Vana från att planera och arbeta med kliniska studier 
• Vana från medicinsk-teknisk bransch och arbete med IVD är meriterande 

 

http://www.calmark.se/


Språk 
Engelska flytande i tal och skrift, svenska är meriterande. 

 

Övrigt 
Placering i Stockholm (KTH). Tjänsten kommer att innebära en del resor internationellt. 

Heltid tills vidare, tillträde enligt överenskommelse. 

 

Frågor och kontakt 
I den här rekryteringen samarbetar vi med Helena Marteus 070-1652259 på PharmaRelations.  
 
Ansök med cv och personligt brev via www.pharmarelations.com 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Söderlund, VD 
Telefon: +46 70 214 98 93 
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 
 

Om du tycker att det här låter som du och du vill utvecklas i ett växande företag med ambition att 
minska spädbarnsdödligheten i världen, så vill vi gärna höra från dig! 

 

http://www.pharmarelations.com/
mailto:anna.soderlund@calmark.se
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