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CCO - Chief Commercial Officer 
 
Vi behöver förstärka vårt team med en Chief Commercial Officer för ledning av bolagets marknads- 
och försäljningsavdelning. Vi söker en erfaren kommersiell person med flera års erfarenhet från Life 
Science industrin på global nivå.  
 
Om SenzaGen 
SenzaGen AB är ett privatägt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar den nya generationens djurfria 
testmetoder för bedömning av immunotoxikologiska egenskaper hos kemiska föreningar och 
blandningar. SenzaGen AB bildades 2010 som ett spin-out bolag baserat på över 10 års forskning från 
Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet. Idag har bolaget 9 anställda och har nära 
kopplingar till immunologiska och toxikologiska forskare vid Lunds Universitet. Våra kunder finns inom 
kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. SenzaGen har mottagit flertalet utmärkelser såsom 
plats på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista två år i rad, PWCs SKAPA Innovationspris samt Dagens 
Industris Gasellsprånget. Bolaget har även erhållit ett Horizon2020-anslag för utveckling av sitt 
luftvägsallergitest. SenzaGen planerar en börsintroduktion under andra halvan av 2017. Företagets 
huvudkontor finns på Medicon Village i Lund. 
 
Om GARD  
GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en state-of-the-art in vitro metod som med sin 
patenterade genomiska biomarkörsignatur på mer än 200 gener bedömer kemiska substansers 
kapacitet att orsaka hud-eller luftvägsallergi. Testet är unikt då det efterliknar människans 
immunreaktion, och med hjälp av vår genomiska analys levereras stora mängder data för bedömningen 
av kemiska substansers förmåga att inducera allergi. SenzaGens ledande produkt, GARDskin, är en 
vetenskapligt granskad analysmetod med en mycket hög noggrannhet på 90% och genomgår för 
närvarande validering hos OECD och ECVAM. Vi utvecklar också GARDair, det enda testet som kan 
bedöma respiratoriska allergener samt klassificera hur potent en hudallergen är. 
 
Arbetsuppgifter  

� utveckling och uppbyggnad av den global marknadsplattformen och kännedomen om SenzaGen 
och GARD. 

� ansvara och utveckla den kommersiella strategin på en delvis omogen marknad; framtagande, 
genomförande och koordinering av denna 

� kommersiell utveckling av produktportföljen 
� prisstrategier 
� marknadsföringen (branding, trademark, segmentering, positionering, kommunikation, PR, 

kongresser, web, framtagning av marknadsföringsmaterial etc) 
� publikationsstrategin och implementering av denna  
� konkurrentbevakning 
� marknadsanalys  
� säljstrategin och implementeringen av denna  
� säljavdelningen och Marknads- och Säljbolagen/regionala representanter 
� affärsutveckling och optimering av säljkanaler 
� etablera och underhålla existerande och framtida kundrelationer 
� samordning av lobbyverksamheten i samarbete med forskningschefen 
� ansvar för bolagets CRM system 

 
Kvalifikationer 
SenzaGens nya/e CCO  brinner för möjligheten att delta i att bygga ett framgångsrikt bolag, och har en 
bevisat framgångsrik kommersiell bakgrund från Life Science industrin. Vi söker en naturlig ledare 
med mycket goda kommunikativa egenskaper. En senior person med en naturlig genomslagskraft, en 
resultatorienterad person med starkt affärstänk. Erfarenhet av att arbeta i mindre virtuella bolag och 
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team är också viktigt, likaså ett intresse för att arbeta med start ups, och marknadsintroduktioner.   
Rätt kandidat skall ha en gedigen bakgrund med flerårig erfarenhet av  

� strategiskt arbete såväl som taktiskt genomförande 
� globala marknadsintroduktioner/lanseringar  
� att bygga verksamhet internationellt där höga kvalitetskrav är en del av produkterbjudandet 
� förhandlingar och att sluta avtal 
� att ha arbetat i mindre och såväl som större bolag/organisationer 

 
Vi erbjuder 
SenzaGen är en processorganisation med mycket eget ansvar. Som anställd hos SenzaGen erbjuds du 
att arbeta i en kreativ miljö och vara del i ett innovativt företag som ligger i frontlinjen inom in vitro 
metodik och sensibilisering. Företaget befinner sig i en spännande fas där alla strävar mot att ta 
företaget framåt i enlighet med vår vision!  
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten är heltid, 40 timmar/vecka med placering på SenzaGens 
huvudkontor på Medicon Village i Lund.  
 
Ansökan 
Du ansöker till tjänsten genom att e-posta ditt CV och personliga brev till ifl@ellet.nu senast 2017-02-
28. 
Kontaktperson är IngaLill Forslund Larsson 076-8037694 
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