
 

 

CF MATIC A/S søger Validation Specialist 

 

Vi har forrygende travlt! Vi søger derfor endnu en Validation Specialist til at understøtte validerings- og 
compliancearbejde inden for Pharma, Medico og Medical Device Industries. 

Har du interesse for validering af automations anlæg og automatiserede processer og formår du at holde 
overblikket når det går stærkt? Kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed i vækst, med gode kollegaer, 

spændende opgaver og med meget højt til loftet? Så kunne det være dig, vi står og mangler! 

CF Matic er en virksomhed i vækst, der leverer robotanlæg, samleautomater, specialmaskiner og valideringsydelser til 
vore kunder rundt omkring i hele verden, fra vores kontor og produktionsfaciliteter i Thisted.  

Afhængigt af dit erfaringsniveau og projektets kompleksitet vil du enten arbejde alene eller i tæt samarbejde med 
kollegaer fra vores valideringsteam. Dine ansvarsområder vil desuden vokse over tid, hvilket giver dig større ansvar for 
opgaver relateret til vores samarbejdspartnere og kunder. Skulle du være bosiddende længere væk, er der mulighed for 
at kombinere arbejde på kontoret med hjemmearbejde. 

Kan du svare ja til de fleste af nedenstående punkter, men mangler du lige det sidste? Så tøv ikke med at søge 
stillingen, - vi tilbyder uddannelse til den helt rigtige person.  

 

Opgaverne  Kvalifikationer og personlige kompetencer 

• Arbejde ud fra V-modellen og GMP samt GAMP 
5 modellen. 

• Planlægge og gennemføre Validerings og 
Compliance arbejde, herunder Software release 
test, FAT, SAT og Proces validering (IQ-OQ-
PQ) 

• Support til projektteam ved risikovurdering af 
processer 

• Skrive valideringsprotokoller og rapporter, 
herunder afvigelser  

• Rejseaktivitet ca. 20-40 dage pr. år 
 
 

• 1-3 års erfaring med test validering, gerne inden 
for medicinalindustrien. 

• Behersker engelsk og dansk i skrift og tale  

• Gode planlægningsevner  

• Kvalitetsbevidst og serviceminded  

• Detalje-orienteret  

• Evne til at arbejde selvstændigt 

• God til at danne overblik  

 

CF Matic kan tilbyde  

• Attraktiv sundhedsordning 

• Faglig udvikling 

• Frokostordning 

• Fleksibilitet 

• Strukturerede arbejdsprocesser, men i uformelle 
rammer 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Validation Specialist” som word-fil eller PDF til HR@cfmatic.com.Vi 

holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Allan Carstensen på tlf. +45 29 11 61 04 eller ac@cfmatic.com  
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