Vill du jobba i ett bolag som utvecklar innovativa digitala lösningar
som hjälper miljontals smärtpatienter?
Om PainDrainer AB
PainDrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala redskap inom hälsa med fokus på kronisk
smärta. PainDrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Klement
och mjukvaruarkitekt Göran Barkfors. Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i
flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad hon själv
kunde hålla reda på, då den ena dagen sällan var den andra lik.
PainDrainer® använder avancerade beräkningar, baserat på artificiell intelligens, för att ge
förslag unika för varje användare. PainDrainer® är baserat på Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), och är en CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I, med klinisk evidens från
USA. Vi genomför just nu ytterligare kliniska prövningar både i Sverige och i USA.
Produkten finns för närvarande på AppStore´s test flight och kommer att introduceras på den
svenska marknaden inom kort, och på den amerikanska marknaden under 2022.

Produktutvecklingsansvarig - CTO
Vi söker nu en senior ansvarig för bolagets befintliga och framtida digitala produktutveckling.
Du kommer att leda ett litet utvecklingsteam med fokusering på utveckling av mobila
applikationer baserade både på iOS, Android och web. Du kommer att arbeta nära både
bolagets kliniskt ansvariga och marknadsansvariga för att ta befintlig och framtida produkter
ut på marknaden på snabbaste och effektivaste vis. Vi är reglerade av MDR och vår första
produkt är klass I. Du bör ha erfarenhet av apputveckling och produktutveckling i ett
medicintekniskt sammanhang. Du kommer sitta i ledningen och rapportera direkt till VD.
Vi erbjuder en inspirerande och innovativ arbetsmiljö i Medicon Village med bästa möjligheter
att medverka i utvecklingen av ett unikt bolag.

Produktutvecklingsansvarig: arbetsuppgifter och ansvar
•
•
•
•
•
•

Tekniskt ansvar för utveckling av mobil applikation för IOS, Android och web
Ansvarar operativt för utveckling av nya produkter
Ansvar för användartester
Kommunikation och koordinering med Medical Affairs för klinisk testning
Ansvar för att upprätta projektdokumentation och teknisk produktdokumentation
inkl. riskanalyser, och kommunikation tillsammans med regulatoriskt ansvarig
Ansvar för att identifiera nya produktmöjligheter

Kunskap om accepterad praxis inom mjukvaru/apputveckling och alla aspekter av
mjukvaruutvecklingens livscykler och systemintegration är ett krav.
Kunskap inom utveckling för IOS, Android och Angular är ett krav. Kunskap om Bootstrap,
SQL, CSS, Html, kunskap inom backend-utveckling med C#, data modelling och GIT, Artificial
Neural Network (ANN), Wordpress och kunskap inom frontend-utveckling med fokus på
UI/UX tillämpliga design-verktyg är nödvändigt.

