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Miris AB söker R&D/Produktionsansvarig 
 

Miris AB är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och 
förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på 
analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, 
mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda 
barn skal ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. 
Vår mission är att bidra till ökad neonatal hälsa genom att göra individuell nutrition 
baserad på bröstmjölk tillgängligt globalt. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala där 
också all utvecklingsverksamhet ligger samt större delen av produktionen. Miris har 
idag 17 anställda. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 

Tjänsten innebär att du skall ansvara för utveckling och produktion av bolagets 
produkter som till huvuddelen består av analysinstrument med tillbehör samt 
förbrukningskemikalier.  
 
Utvecklingsverksamheten är idag baserad på samarbete med externa konsulter när 
det gäller mekanik, elektronik samt programvara. Produkterna klassas som 
medicinteknisk utrustning (Medical Device) varför de regulatoriska kraven är höga. 
Instrumentproduktionen ligger helt och hållet på externa kontraktsleverantörer. 
Produktsortimentet utökas också med en växande andel OEM produkter. Produktion 
av förbrukningkemikalier sker delvis i egen regi. 
 
Arbetsuppgifterna innebär en blandning av uppbyggnad/vidareutveckling av 
R&D/Produktionsfunktionen samt den dagliga driften av verksamheten. Då vi är ett 
litet bolag kommer arbetsuppgifterna att vara mycket varierande och utmanande. Då 
bolaget nu också går in i en expansiv fas kommer du att ha mycket stora möjligheter 
att påverka och utforma F&U och produktionsverksamheten i bolaget. Du kommer att 
vara medlem i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. 
 
Ansvarsområden 

• Ansvara för utveckling och produktion av bolagets produkter 
• Effektivisering och optimering av produktionsprocesser och externa 

kontraktsleverantörer 
• Säkerställa avdelningens överenstämmelse med gällande regulatoriska- och 

kvalitets-krav 
• Ansvara för Miris IP strategi och genomförande 
• Kontinuerlig kommunikation med Miris Operations och Sales & Marketing 

 
Kvalifikationer 

• Minst 10 års erfarenhet av R&D och produktionsrelaterade arbetsuppgifter 
• Ledningserfarenhet  
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• Erfarenhet från arbete med Medical Device klassade produkter 
• Utmärkt kommunktionsförmåga 
• Van vid att arbeta i multifunktionella team 
• Engelska i tal och skrift 

 
 
Välkommen med din ansökan och CV till Camilla Sandberg, 
camilla.sandberg@mirissolutions.com senast den 21 november 2017.  
 
 
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta: 
 
Magnus Fagrell, R&D/Produktionsansvarig 
magnus.fagrell@mirissolutions.com 
Tel.: 073 030 9535 
 
Camilla Sandberg, VD 
camilla.sandberg@mirissolutions.com 
Tel.: 070 388 1372 
 
 

 
 
 
 

 
 


