
Antal anställda 
Ca 490 personer globalt, ca 95 
personer i Sverige 
 
Yrken inom företaget 
Inom Biotage finns många olika yrken 
inom områden som innovation och 
utveckling, marknad, försäljning, 
logistik, ekonomi, IT, och personal 

För mer information 
Kontakta gärna vår HR-avdelning,  
Petra Duprez,  
petra.duprez@biotage.com 
Carina Wimmerstedt,  
carina.wimmerstedt@biotage.com 
Biotage Sweden AB 
Vimpelgatan 5 
751 03 Uppsala 
www.biotage.com 

Utbildningsvägar 
Gymnasium:  
Naturvetenskaps-, teknik-, -ekonomi och 
samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Universitet/Högskola:  
Kemi, organisk kemi, analytisk kemi, 
biomedicinsk teknik, marknadsföring & 
försäljning, ekonomi, 
beteendevetenskap.  
 
 
 

Vi erbjuder ett brett utbud av möjligheter för motiverade 
medarbetare som delar vår entusiasm och engagemang för 
innovation, kvalitet och kundservice. Vi arbetar självklart med att 
våra produkter och processer ska vara hållbara för framtiden. 
 

Karriär 
Inom Biotage finns många olika yrkesgrupper och medarbetare. Biotage har behov av medarbetare med 
skilda kompetenser och erfarenheter. 

Vill du vara med? 
Vårt sikte är inställt på framtiden, vi tar fram nya produkter 
och vidareutvecklar befintliga som är hållbara för framtiden.  

Biotage ett globalt företag med huvudkontor i Uppsala Sverige. 
Biotage möjliggör läkemedelsutveckling, effektivare diagnostik och analyser av bland annat 
miljöprover.  

 
Du hittar oss bl a på  
 
LinkedIn 
 
 
Facebook 
 
 
Twitter 

Biotage för ökad global hälsa, idag och imorgon 
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