Virksomheden
DLI MI er lægemiddelindustriens foretrukne leverandør af ”Market & Business Intelligence”. DLI MI har i mere end
40 år været markedsledende med teknologiske innovative løsninger rettet mod kunden, som fortrinsvis er
Medicinal branchen. DLI MI hjælper deres kunder med at vinde markedsandele og opnå succes på det danske
såvel som det Nordiske marked. Det gør de baseret på ekstensiv markeds indsigt, meget stor data dækning,
dybdegående viden om sundhedsvidenskab og stor lokal forankring. DLI MI beskæftiger 20 medarbejdere som er
fordelt inden for administration, salg og rådgivning, på et højt plan. DLI MI er en selvstændig enhed i Dansk
Lægemiddel Information (DLI). DLI er ejet af Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og er fysisk placeret på Lersø Park
allé 101, 2100 København Ø. Koncernen beskæftiger ca. 75 engagerede medarbejdere.
DLI MI oplever vækst og har stor succes, så teamet skal nu styrkes med yderligere 2 kompetente medarbejdere til
rådgivningsteamet, som primært rådgiver kunder i pharma industrien.

1 Chief Advisor & 1 Biostatistiker
”Best In Class”




Virksomhed i hastig vækst, pionerånd og højt til loftet
Rådgivning og innovative løsninger på strategisk niveau
Det er din personlighed, engagement og drive, der gør en forskel

Udfordringen
DLI MI er drevet af troen på, at mennesker med de rigtige værdier er den vigtigste drivkraft for udvikling og
vækst. Skal DLI MI skabe reelle forandringer, og gøre en forskel for deres kunder, er det vigtigste for DLI MI at
forstå kundens virkelige udfordringer og behov.
Den vigtigste kompetence hos medarbejderne, er derfor en reel nysgerrighed, evnen til at se gennem komplekse
sammenhænge og foreslå forskellige løsninger på kundens problem. Være dygtig til at spørge ind og ikke bare
symptom behandle, men gå et spadestik dybere. Deler du den grundholdning, kan du blive den næste succesrige
Chief Advisor eller Biostatistiker i Rådgivningsteamet.
Rådgivningsteamet består af 7 medarbejdere og arbejder indenfor 2 temaer:
 Real World Insights
DLI MI kombinerer markedsdata med det store antal patientdata, der er registreret i kliniske databaser,
receptregister osv. DLI MI har stor erfaring med at få adgang til, analysere og fortolke registrerings data i
observationsstudier uden at miste fokus på den kliniske virkelighed, hvori patienterne er behandlede. DLI
MI analyserer dynamikken bag markedet, hvilket giver kunden brugbare indsigter baseret på
virkeligheden og behandlingen af patienterne, til samfundets gavn.



Public Healthcare
De Chief Advisors, som arbejder her, har dybdegående indsigt, kompetence og erfaring. De kan således
udfordre kundernes måde at arbejde med offentlige beslutningstagere på, og hjælpe med at positionerer
kundens produkt optimalt på det danske marked.
Chief Advisors kender og arbejder med de danske beslutningsprocesser og hjælper med at bestemme
hvilke typer af beslutningstagere, der er vigtige for godkendelse og salg af virksomhedens produkt. I tæt
samarbejde med forskellige pharma virksomheder udarbejder DLI MI analyser, som understøtter
virksomhedernes kommunikations strategi og salgsbudskaber. DLI MI’s Chief Advisors bistår
virksomheden med at styrke troværdigheden i dialogen med vigtige beslutningstagere.

Din profil
Chief Advisor: Du har en kandidatgrad eller tilsvarende. Denne baggrund er kombineret med erfaring eventuelt
inden for Pharma industrien, forståelse for kliniske forsøg, market access, sundhedsøkonomi og bearbejdning af
data. Erfaring som konsulent vil være en fordel.
Når konsulenterne har lavet det opsøgende salg, vil du typisk deltage i at finde den rigtige løsning for kunden
eventuelt i samarbejde med udviklings afdelingen. De mange forskellige opgaver kræver, at du er vant til at have
mange bolde i luften uden at gå på kompromis med kvaliteten i rådgivningen og opgaveløsningen.
Biostatistiker: Du har en relevant Master eller Ph.d. i bio-, matematisk-, økonomisk- eller epidemiologisk
statistik eller tilsvarende. Du har 3+ års erfaring som Biostatistiker fra den pharmaceutiske Industri eller Biotech.
Du har interesse for sundhedsvidenskab og klinisk epidemiologi og er vant til at fortolke data og udtrække
essensen af disse.
Fælles for begge profiler, er at I har en naturlig autoritet, et godt overblik, og er ikke bange for at fremtræde som
”ekspert”. Jeres tilgang til opgaverne er planlæggende og struktureret. I kan lide at arbejde resultatorienteret og
er ambitiøs på kundens vegne.
I trives med at bygge relationer på alle niveauer i organisationer – både internt og eksternt. DLI MI tror på at for
at få succes og være med i ”Best in Class-teamet”, er det vigtigt ikke blot finde en løsning, men den ”rigtige”
løsning for kunden. Her er det din personlighed, adfærd og holdning, der tæller.
I motiveres af faglige udfordringer og problemløsning og evner at møde kunder, der hvor de er. I skal kunne
kommunikere lige godt på alle niveauer.
Det vigtigste er, at have en mangfoldig faglig tilgang til opgaveløsningen og værdiskabelse for alle stakeholders.
I behersker naturligvis dansk og engelsk på forhandlingsniveau såvel skriftligt som mundtligt.
DLI MI tilbyder
Et spændende og udfordrende job blandt gode kollegaer med en uformel og humoristisk omgangstone i et
energisk miljø. For de rigtige kandidater er det et job i en innovativ virksomhed med gode karrieremuligheder og
stor selvstændighed i jobbet.

Ansøgning
Best Talent varetager rekrutteringsprocessen på vegne af DLI MI. Du er velkommen til at kontakte Best Talent,
som behandler din henvendelse fortroligt. Send din ansøgning samt CV mærket ”1588” ” via e-mail til
job@besttalent.dk. Du kan finde mere om Best Talent på www.besttalent.dk

