
 

  

 

 

 

 

 

KLIFO søger en dygtig og engageret medarbejder til vores 

Supply afdeling 
 

 
KLIFO Supply udvider og søger derfor en Clinical Supply 
Logistic Coordinator til Supply afdelingen bestående af 35 

erfarne medarbejdere. Afdelingen håndterer opgaver i 

forbindelse med koordinering, pakning, opbevaring og 

distribution af medicin til kliniske studier i ind- og udland. 
Vi ønsker at tiltrække medarbejdere der er serviceminded 

og fleksible og interesserer sig for at arbejde i en 

konsulent virksomhed, hvor kunden er i centrum. 

 
Jobbet indebærer: 
Som Clinical Supply Logistic Coordinator i 

distributionsteamet vil du få såvel selvstændigt som delt 
ansvar for planlægning og koordinering af forsendelser og 

levering af medicin til kliniske studier i hele verden, samt 

varetage relationer til kunder.  

Dit ansvarsområde vil omfatte: 

• Tæt dialog internt i teamet og samarbejde med 

Supply Coordinators og Managers 

• Udarbejdelse af kundespecifikke distributions –

instruktioner 

• Opsætning af depot aftaler og afklaring af 

importkrav 

• Udarbejdelse af forsendelsesdokumentation  

• Anvendelse af IRT systemer 

• Planlægning og koordinering af distribution af 

medicin til sites og depoter 

• Forberedelse og nedpakning af medicin til 

forsendelse 

• Tæt samarbejde med kurerfirmaer 

• Koordinering af returmedicin  

• Koordinering og samarbejde med andre 

CMO/CRO´er 

• Arkivering (PSF) 

Den ideelle kandidat er dedikeret og engageret i at skabe 

og levere løsninger, der opfylder den enkelte kundes 

behov. Desuden skal personen være positiv, proaktiv og 

kunne sætte sig ind i kundens behov. 

 

Faglige kvalifikationer: 
• Distributionskoordinator, Farmakonom, Laborant, 

eller anden relevant uddannelse med erfaring fra 

den farmaceutiske industri.  

• GMP og GDP erfaring 

• IT kundskab på brugerniveau 

• Beherske engelsk i skrift og tale til arbejdsformål 

 

Personlige kvalifikationer: 
• Selvstændig 

• Fleksibel 

• Systematisk 

• Ansvars- og kvalitetsbevidst 

• Serviceminded  

• Gode samarbejds- og kommunikationsevner 

• Kan lide en travl og omskiftelig hverdag 

 

Vi tilbyder: 
• Arbejdstid 37 timer 

• Et udfordrende arbejde i et velfungerende team 

• Gode muligheder for udvikling 

• Godt socialt arbejdsmiljø 

• Løn efter kvalifikationer, inkl. pensionsordning 

• Sundhedsforsikring 

 

Lokation: 
KLIFO har kontorer i Danmark, Tyskland og Sverige. 
Denne stilling er på vores lokation i Glostrup, 
Danmark. 
 

Kontakt: 
Hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, kan du 

kontakte Aske Engsbro-Jansson, Director Clinical Trial 

Supply, @ aske.engbsro-jansson@klifo.com eller 

Tlf: +45 44 222 995 

 

Ansøgning sendes til: 
job@klifo.com mrk. Clincial Supply Logistic 

Coordinator. 

 

KLIFO behandler din ansøgning og alle relaterede 
personoplysninger udelukkende til den specifikke 

ansættelsesproces og vi behandler dine 

personoplysninger som fortrolige oplysninger, jf. den 

gældende persondatalov (GDPR). 

 

 
 
 
 
 
 

CLINICAL TRIAL SUPPLY 
SOLUTIONS 

  Clinical Supply Logistic 
 Coordinator 

 

KLIFO is an established and integrated drug development consultancy with offices in Denmark, Germany and Sweden. 

We provide end-to-end expert capabilities, enabling our partners to maximise opportunity, mitigate risks, drive innovation 

and achieve efficient project advancement. For more information, visit KLIFO.com  
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