
 
 

Applikationsspecialist inom strålterapi av cancer till  

ScandiDos AB i Uppsala 

 

ScandiDos 
ScandiDos är ett bolag noterat på First North, Nasdaq OMX börsen. Vi är verksamma internationellt 
inom medicinsk teknik, kvalitetssäkring av strålterapi av cancer. Våra produkter säljs via eget 
dotterbolag i Nordamerika och Frankrike, direkt i Norden samt via distributörer i resten av världen. 
ScandiDos har idag 32 anställda varav 24 i Sverige som arbetar med utveckling, marknadsföring, sälj, 
inköp, produktion, support samt administration.  
Då vi nyligen släppt ett flertal nya produkter med stort förväntat intresse på marknaden har vi nu 
behov av att stärka organisationen. 

Tjänsten 
Vi söker en Applikationsspecialist till området support/service. Du kommer att ingå i en grupp med 
ytterligare fem applikationsspecialister varav en är stationerad på vårt dotterbolag i USA och en i 
Frankrike. Gruppen har nära samarbete med både utvecklingsavdelningen och säljavdelningen. 
 
Arbetsuppgifterna består av: 

 installation av nya system samt utbildning av kunderna i användandet av våra mätsystem 

 support via telefon men främst e-mail direkt till slutkund men också till distributörerna 

 utbildning av våra distributörer runt om i världen så att de själva kan genomföra 
systeminstallation samt utbildning av slutkunderna 

 generella kurser för kunder, distributörer samt egna säljkåren  

 demonstrationer av system för slutkunder samt seminarier vid t.ex. användarmöten 

 tester av nya system och nya programversioner 
 
Vi räknar med att du kommer resa cirka en vecka per månad, till stor del internationellt. 

Den sökande 
Du som söker jobbet har relevant universitetsutbildning eller gedigen erfarenhet inom 
strålterapiområdet, kliniskt eller industriellt. 
Som person är du utåtriktad, du gillar att analysera svåra problemställningar samt har en pedagogisk 
ådra. 
Du gillar att resa och uttrycker dig bra i både tal och skrift på svenska och engelska. 

Ansökan/kontakt 
För ytterligare information samt ansökan till jobbet kontakta Mikael Palm via e-mail 
ansokan@scandidos.com.  
Vi vill ha din ansökan snarast. 
 


