HR-chef
Arbetsgivare

Medicago AB
Danmarks-Berga
755 98 UPPSALA
Tel: 018-56 11 80 Fax: 018-56 11 88
www.medicago.se

Platsbeskrivnig

Medicago är ett bioteknikföretag, som utvecklar, producerar och
marknadsför olika produkter och utför kontraktstillverkning för
bioteknik- och life science-industrin. Företaget är beläget i
Danmark Berga utanför Uppsala (8 km från centrum) och
sysselsätter f.n. 45 personer.
Vi omorganiserar verksamheten efter en period med stor tillväxt
och behöver anställa en HR-chef på heltid eller deltid med
tillträde snarast.

Arbetsuppgifter

Följande uppgifter ingår helt eller delvis i tjänsten:
* Arbeta tillsammans med befintliga HR resurser med att driva
och utveckla HR aktiviteter.
* Allmän HR-administration som t.ex. pension, sjukanmälan,
semester, försäkringar, löneadministration
* Utbildningsansvar för personalens interna och externa
utbildningar.
* Rekrytering, anställningsavtal och befattningsbeskrivningar.
* Fackliga förhandlingar och avtal
* Stöd till chefer och medarbetare inom organisationen
* Systematiskt arbetsmiljöarbete inkluderande det förebyggande
arbetet med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
* Personalinformationsmöten, arbetsmiljöträffar och
personalaktiviteter
* Visst administrativt arbete som backup till annan personal
* Vissa myndighetskontakter.
* Du kommer ingå i företagets ledningsgrupp.

Utbildning/Erfarenhet

Du har en akademisk utbildning och/eller en dokumenterad
arbetslivserfarenhet inom HR. Du har erfarenhet av fackliga
förhandlingar och kunskap om kollektivavtal. Du talar och skriver
engelska och svenska obehindrat och behärskar Officepaketet väl.

Personliga egenskaper

För att passa till tjänsten tror vi att du har stor social kompetens
kombinerat med att vara noggrann samt har god administrativ
förmåga.
Du trivs med att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och
serviceinriktad. Du är bra på att kommunicera både uppåt och

nedåt i organisationen. Du klarar av att hantera och arbeta med
olika personligheter är en självklarhet. Du har förmåga att kunna
tolka lagar och avtal.
En nära och personlig relation till både anställda och kunder är
viktig för oss.
Varaktighet

Tills vidare

Arbetstid

Heltid eller deltid efter överenskommelse

Lön

Månadslön

Kontaktperson

Personalansvarig Patrik Strömgren tel. 018-56 11 80

Sista ansökningsdag

1 mars 2021

Ansökan skickas till

jobb@medicago.se

