Rekrytering nr. 805
Utredare, KLON, kosmetika

Utredare, tillsyn, kosmetika

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom
vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för
bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen
och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en
spännande och lärorik miljö. Vårt löfte till dig, varandra och alla våra intressenter är öppenhet, professionalism och
proaktivitet. Vi vill ge dig goda förutsättningar för balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård
på arbetstid. Vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande semester och föräldrapenningtillägg.
Beskrivning av verksamhet
Enheten för Kosmetika, Läkemedelsprodukter och Narkotika bedriver strategiskt tillsynsarbete genom planerade
tillsynsprojekt baserade på signaler från konsumenter, företag, vård samt andra myndigheter. Vi utövar även reaktivt, i
huvudsakligen riskbaserat tillsynsarbete vid behov. Tillsynen inom området Kosmetika bedrivs vanligen genom kontroller
av märkning och kemiska analyser utifrån stickprov från de kosmetiska produkter och tatueringsfärger som finns på den
svenska marknaden. I gruppens arbete ingår också utredning av rapporter om oönskade effekter för kosmetiska produkter,
EU-arbete, tillsynsvägledning till landets kommuner samt utarbetande av nya bestämmelser. Vi söker nu en utredare till
gruppen vilken idag omfattar sju personer inklusive gruppchef.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare som ska arbeta med tillsyn och tillsynsvägledning gällande kosmetiska produkter och
tatueringsfärger. Tillsynen utförs på Läkemedelsverket eller genom inspektioner. Tillsynsvägledning ges via e-post, telefon
eller genom utbildning på olika platser. I arbetet ingår också medverkan i enhetens övriga arbete som exempelvis
information och kommunikation till berörda företag, hälso-och sjukvården och allmänheten, ibland via media. Tjänsten kan
inrymma resor vid tillsyn och tillsynsvägledning till eller för miljö- och hälsoskyddsinspektörer i landets kommuner.
Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig med högskoleutbildning inom toxikologi, kemi eller motsvarande ämnesområde. Tidigare erfarenhet av tillsyn
och/eller tillsynsvägledning vid statlig myndighet eller kommun är meriterande. Kunskap om kosmetikalagstiftningen och
miljöbalken är önskvärt. Tidigare arbete med säkerhetsrapporter för kosmetiska produkter är meriterande. Kännedom om
granskning av toxikologiska resultatmått samt arbetssättet med riskbedömningar av kemiska ämnen är önskvärt. Några års
arbetserfarenhet är också önskvärt. Tillsynen bedrivs ofta i projekt som sammanställs i en rapport, erfarenhet av
rapportskrivning är därför önskvärd.
Personliga egenskaper
Du som söker ska vara professionell, ha förmåga att ta initiativ, arbeta självständigt samt trivas med att arbeta med andra.
Du är utåtriktad och har en hög kommunikativ förmåga och du är van att på ett respektfullt och tydligt sätt diskutera och
bemöta andras frågor och önskemål i både text och tal. Du är van vid att arbeta med höga kvalitetskrav inom givna
tidsramar. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt har goda datakunskaper. Du
har en god dokumentationsförmåga och ett organiserat, ordningsamt arbetssätt. Du kan och vågar dra slutsatser och
argumentera för dem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag: 2018-04-30
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast

Enhet: Enheten för Kosmetika, Läkemedelsprodukter och Narkotika
Diarienummer: 2.4.1-2018-019112
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.
Kontakt
Du är välkommen att kontakta gruppchef och biträdande enhetschef Josefin Backman. Du kan även kontakta de fackliga
företrädarna Maria Lüttgen, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post
fornamn.efternamn@mpa.se

Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från
rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

