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Företagsbeskrivning
Företag:
Roll:
Rapporterar till:
Placering:

Cantargia AB
Chief Medical Officer
CEO
Hemmakontor, Cantargias kontor ligger i Lund

Företaget
”Vi vill rädda patienter med allvarliga cancer- och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserar på
immunonkologi – det starkast växande läkemedelssegmentet – och drar nytta av den väletablerade
antikroppstekniken för att designa nya målmedicinska läkemedel.”, säger VD Göran Forsberg.
Cantargia AB bildades 2009/2010 och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som bedriver
forskning och utveckling av antikroppsbaserad terapi mot svåra sjukdomar. Bolaget har specialiserat
sig på behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) som har
potential att användas för ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna- och inflammatoriska
sjukdomar.
Cantargias vision är att utveckla och säkra den nya generationens målstyrda läkemedel mot IL1RAP
som en viktig del av morgondagens mer effektiva cancerbehandlingar. Visionen omfattar att också
utveckla nya produktkandidater med potential att behandla även autoimmuna/inflammatoriska
sjukdomar. Ett nytt projekt påbörjades under 2017 med mål att ta fram en ny produktkandidat för
behandling av den här typen av sjukdomar.
Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 procent av dödsfallen i västvärlden.
Globalt diagnostiseras årligen fler än 14 miljoner människor med cancer och fler än 8 miljoner mister
livet genom cancerrelaterade sjukdomar. Trots betydande framsteg inom behandling och diagnostik
finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder.
Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var att den specifika målmolekylen IL1RAP
fanns på̊ cancerstamceller från patienter med leukemi men inte på normala stamceller i benmärgen. I
efterföljande forskning har Cantargia visat att IL1RAP även uttrycks på cancerceller i ett stort antal
cancersjukdomar. I det projekt inom Cantargia som har kommit längst utvecklas antikroppen CAN04
som är dubbelverkande, den bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom
att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att
fokusera på icke-småcellig lungcancer och pankreascancer och den kliniska utvärderingen påbörjades
under 2017.
Cantargia är listat på̊ Nasdaq Stockholm First North sedan 2015 och bolaget består idag av 5
personer, ett antal konsulter och samarbetspartners. Cantargia ligger på Medicon Village i Lund. För
ytterligare information om Cantargia, se företagets hemsida, www.cantargia.com.
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Tjänsten som Chief Medical Officer
Vi rekryterar nu till en ny position som Chief Medical Officer (CMO) till Cantargia. Positionen är på
deltid, cirka 50% (2–3 dagar/vecka). CMO kommer att rapportera till VD och tillhöra ledningsgruppen.
Cantargias kliniska program är inledningsvis inriktat på icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och
bukspottkörtelcancer. Den första studien, en fas I/IIa-studie, består av två delar. Den första delen
utvärderar säkerheten och toleransen hos CAN04 vid stigande dosnivåer, medan den andra delen är
utformad för att få en initial indikation på antitumöraktivitet i de valda cancerformerna. Ytterligare
studier planeras, med syfte att titta på verkningsmekanism, biomarkörer och ytterligare indikationer.
CMO kommer att vara Cantargias medicinska expert och ansvarig för strategisk utveckling och taktiskt
genomförande av de kliniska studierna för våra forskningsprogram. Detta kommer att omfatta direkt
medicinsk monitorering av kliniska prövningar för fas I/II och Proof of Concept, samt klinisk input
inom discovery och preklinisk utveckling, från val av läkemedelskandidat till preklinisk och
regulatorisk strategi samt taktik. Den ideala kandidaten skall ha en grundlig förståelse för principerna
inom onkologi, farmakologi, preklinik (toxikologi), klinik och regulatoriska krav för att testa nya
terapier hos människor, samt erfarenhet av arbete med kliniska studier.
Vi letar efter en ambitiös läkare med hög motivation och energi, samt förmåga och driv att utveckla,
genomföra och följa upp olika medicinska projekt och uppgifter. Du bör ha klinisk erfarenhet som
praktiserande läkare med stark vetenskaplig forskning eller klinisk bakgrund inom onkologi.
Erfarenhet från inflammation/autoimmunitet är en fördel. Rollens omfattning är bred och kräver ett
intresse för att arbeta med många olika uppgifter. Vi uppskattar solid kompetens att bygga relationer,
stor samarbetsförmåga, projektledningskompetens samt utmärkt presentationsförmåga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara medicinsk och vetenskaplig expert angående Cantargias sjukdomar. Stödja ledningsgruppen
med medicinsk expertis och bidra till den övergripande företagsstrategin.
Utveckla och uppdatera strategin för den kliniska utvecklingsplanen (CDP) enligt företagets
strategi
Ge klinisk och vetenskaplig input till Discovery Research och Early Development
Bidra till utvecklingen av robusta utvecklingsplaner för varje program, inklusive expertis inom
klinisk utveckling och andra områden, efter behov
Identifiera och upprätta relationer med ledande kollegor och ansvariga prövare, inklusive att
organisera och driva KOL-möten och Advisory Boards, efter behov
Utveckla och uppdatera relevanta delar av Investigator’s Brochure (IB)
Bidra till och godkänna protokoll synopsis och studieprotokoll
Övervaka kliniska prövningar som medicinsk expert
Övervaka, granska och godkänna kliniska studierapporter, efter behov
Bidra till utvecklingen av regulatorisk strategi och fungera som medicinsk expert på möten med
regulatoriska myndigheter
Bidra till ett effektivt ledarskap och ett smidigt samarbete inom alla forskningsområden
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Utbildning, kvalifikationer och erfarenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läkarexamen (MD)
Klinisk erfarenhet som praktiserande läkare, helst inom onkologi
Erfarenhet inom onkologi krävs, antingen stark vetenskaplig forskning eller klinisk bakgrund.
Erfarenhet från inflammation/autoimmunitet är en fördel.
Erfarenhet från läkemedels- eller bioteknikindustri
Erfarenhet av preklinisk och tidig/sen klinisk utveckling
Erfarenhet av kliniska prövningar, antingen som prövare eller som medicinskt ansvarig
företagsrepresentant
Erfarenhet av regelverk i USA och EU samt direkt erfarenhet av IND-ansökan
Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska och helst även på svenska.
Utstråla trovärdighet.
Erfarenhet av Microsoft Office

Färdigheter och kompetenser
•
•
•
•

•
•
•

Upprätthåller specialiserad och detaljerad vetenskaplig kunskap, har förmåga att se detaljer vid
design och test av hypoteser och analys av data.
Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen, med ett brett
spektrum av människor
Stark förmåga att inge respekt hos KOLs med stor personlig integritet. Gör rationella
bedömningar utifrån tillgänglig information och analyser för att stödja beslutsfattande.
Fastslår och utvecklar strategier och arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål.
Identifierar och utvecklar positiva och medryckande visioner för organisationens framtida
potential.
Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter som uppstår, anpassar sig till
förändrade omständigheter
Arbetar produktivt i en pressad miljö och balanserar kraven i arbets- och privatliv
Öppen, villig att lära sig och ta på sig varierande uppgifter, både stort som smått, och på olika
nivåer

Övrigt
Positionen som CMO är en deltidsanställning alternativt kontrakterad som konsult, cirka 50%, (2-3
dagar/vecka) och innefattar även att resa till t.ex. möten med forskare, kollegor, kongresser och
partners. Cantargias kontor ligger i Lund, men positionen kan vara hembaserad, i eller utanför
Sverige.
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Möjligheter
Cantargia har flera spännande projekt pågår. Cantargia syftar till att utveckla droger som kan bli en
viktig del av framtidens cancerbehandling såväl som inom autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar.
Du får möjlighet att arbeta i ett litet entreprenörsdrivet läkemedelsföretag, som ligger i
forskningsfronten inom immunonkologi och vars forskning kan komma att göra stor skillnad för
patienter med bl.a. icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Kontaktinformation
För ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Catharina Herbertsson eller Eva Runnerström,
rekryteringskonsulter på PeakSearch.
E: catharina.herbertsson@peaksearch.se
M: +46 706 152 772
E: eva.runnerstrom@peaksearch.se
M: +46 701 725 379

Ansökan
Ansök gärna direkt på PeakSearch hemsida, www.peaksearch.se

PeakSearch is a recruitment consultant company specialized in recruiting Executives, Managers
and Specialists in the Nordics. We have developed a top-quality recruitment model to attract,
select and deliver the optimal match to our candidates and clients. Our talent network is huge and
all our consultants have a long experience from the industry. PeakSearch headquarters is situated
in central Stockholm, with affiliates in Lund, Uppsala, and selected partners in the Nordic countries.
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