CFO till AQILION AB
Vill du arbeta i en organisation som präglas av entreprenörsanda? Vi söker nu en
förändringsorienterad och framåt CFO som vill vara med och utveckla Aqilion. I rollen som
CFO kommer du att ha ett övergripande ansvar över ekonomifunktionen, men du kommer
även att arbeta operativt. Som CFO arbetar du utåtriktat och handlingskraftigt mot externa
kontakter avseende bl a kapitalanskaffning och potentiella samarbetspartners. Du är en av
VD:s närmaste medarbetare och arbetar tillsammans med övrig ledningsgrupp i ett tight
team. Din arbetsplats blir Helsingborg.
Aqilion är mån om att erbjuda en kreativ, inspirerande och professionell företagskultur som
attraherar kompetenta och innovativa medarbetare.
Om Aqilion
”Vi identifierar unika life science idéer som har potential att bli nya läkemedel och
förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt.”
Aqilion är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer läkemedelsprojekt. Vi arbetar i en form
som närmast kan liknas vid ett så kallat business development company.
Vi tror att den bästa källan till nya behandlingar och läkemedel är att identifiera, forma och
stärka tidiga innovativa forskningsprojekt. Aqilion identifierar idéer som baseras på gedigen
forskning där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi
utvecklar idéerna från tidig fas och målet är att leverera kliniskt proof-of-concept och ett
intressant värdeerbjudande för en köpare eller partner som kan genomföra den fortsatta
kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden.
Vi investerar operativa resurser, management och kapital i projekten. Varje
utvecklingsprojekt drivs separat, ibland som enskilda dotterbolag, med stöd av
gemensamma centrala resurser. Denna bolagsstruktur möjliggör fokus på projektnivå men
ger också möjlighet till övergripande diversifiering, riskhantering och en opportunistisk syn
på nya projekt.
Aqilions verksamhet utgår från bolagets huvudkontor i Helsingborg.
Beskrivning av tjänsten
Som CFO kommer du att aktivt vara involverad i bolagets strategiska prioriteringar samt i
olika affärslösningar och samarbetsformer. Ditt ansvarsområde innefattar bl a:
-

Bokslutsarbete och årsredovisning
Skatter
Budget- och prognosarbete med uppföljning
Ekonomisk utredning
Rapportering till myndigheter såsom Finansinspektionen
Rapportering till ledning, styrelse och ägare
Avtalshantering inklusive försäkringar
Ledningsgruppsarbete
IT, dataskydd
Kort och långsiktig finansiell planering och analys

Vem är du?
Du har civilekonomexamen, eller motsvarande, och har erfarenhet från en liknande roll. Du
har erfarenhet från en börsnoterad miljö med det regelverk och de rapporteringskrav som
ställs. Du har arbetat med finansiering av tillväxt samt kapitalanskaffning och vi ser gärna
att du redan har ett upparbetat nätverk. Det är meriterande med internationell erfarenhet
samt av bolag inom life science industrin. Du behärskar svenska och engelska flytande i
både tal och skrift.
Personliga egenskaper som vi efterfrågar är att du har ett gott affärssinne och är analytisk
och noggrann, du ansvarar för att den externa rapporteringen levereras med högsta kvalitet.
Du har en prestigelös inställning och har inga problem att växla mellan strategiskt arbete
och mer operativt arbete. Du är kommunikativ och har ett förtroendeskapande agerande.
Intresserad?
Kontakta gärna Sarah Fredriksson, VD i AQILION AB
sarah.fredriksson@aqilion.com

