Klinisk Applikationsspecialist, Norden
Ditt uppdrag
Just nu söker vi en Applikationsspecialist till vårt Globala Service och Supportteam. Huvudområdet för
tjänsten är att utbilda våra Nordiska sjukhus/kunder på våra produkter, men internationella uppdrag kan
även förekomma. I regel tar en ny kundutbildning ca tre dagar på plats.
Du kommer bli en expert på att tillhandahålla lösningar på kliniska applikationsfrågor, och vara en viktig
kugge i hjulet gällande kommunikationen med våra kunder.
Det kommer också att finnas möjlighet för dig att påverka och utveckla strukturen för våra kliniska
applikationsträningar.

Vad kan vi erbjuda dig?
•
•
•
•

Intressant position i ett innovativt, snabbväxande Medicintekniskt företag
Ett ungt team inom en global positionerad organisation
Korta beslutfattningsprocesser som stöder en effektiv arbetsmiljö
Stort eget ansvar med stora utvecklingsmöjligheter

Företaget:
C-RAD är ett snabbväxande globalt Medicintekniskt bolag, med huvudkontor i Uppsala.
Vi utvecklar, producerar och säljer innovativa tekniska lösningar inom Healthcare. Fokus ligger på
patientpositionering, rörelseövervakning och bildbehandling för att säkerställa precision, säkerhet och
effektivitet vid avancerad strålterapi för cancer. Vårt mål är att bidra till att bota fler patienter med
cancer, och öka deras livskvalitet.
Inom området där vi verkar, att tillhandahålla optiska ytskanningsystem, är vi marknadsledande och har
visat en mycket stark tillväxt de senaste fem åren.

Din profil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God presentations-, och kommunikationsförmåga för att kunna demonstrera och presentera
våra produkter för kunder och kollegor.
Klinisk erfarenhet som fysiker eller behandlingspersonal vid strålterapi.
Erfarenhet av C-RAD produkter eller andra ytscanningsystem är meriterande men inget krav.
Allmän IT/nätverks-kunskap och tekniskt intresse är starkt meriterande.
Förmåga att förankra kunskap i praktisk utbildning.
Förmåga att inspirera och bygga upp långsiktiga kundrelationer.
Villighet och förmåga att resa i Norden och internationellt. (Upp till 80%)
Flexibel och öppensinnad för att kunna anpassa dig till nya utmaningar och hitta vägar kring
oförutsedda hinder.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Körkort klass B är ett krav.

Välkommen med din ansökan
Då urval och intervjuer sker löpande önskar vi din ansökan snarast.
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