Assistenter till registreringsavdelningen i Stockholm
Vi behöver nu förstärka våra team med ytterligare assistenter. Vi söker dig med grundskoleutbildning. Stor
vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om tjänsten
Arbetet består av enklare uppgifter som kemisterna behöver hjälp med. Packa upp och märka in prover.
Krossa och mala prover. Packa prover. Sortera ut och slänga gamla jord- och vattenprover. Ta hand om
personalköket (typ tömma diskmaskiner) och övriga enklare uppgifter.

Egenskaper:
Vi söker dig som är ansvarsfull och förstår vikten av din roll i ett större team. Vi driver ett ackrediterat
laboratorium där alla steg i kedjan fram till analysresultat är viktiga.
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha
förmåga att driva arbetet självständigt, strukturerat och effektivt. Du ska ha lätt för att lära. Arbetet ställer
också krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i att läsa och förstå svenska texter då mycket av vår dokumentation
är på svenska. Kunskaper i engelska är också nödvändigt vid kontakt med andra laboratorier.
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Challenge yourself.

Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket gott samarbete.
Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda
värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.

Tjänsten avser en visstidsanställning, eventuellt med möjlighet till tillsvidareanställning efter januari 2019.
Arbetstider enligt fastlagt schema. Tjänsten innefattar både dag och kvällspass. När det gäller kvällsskift
arbetar man 13-21 eller 16-24. Dessa skift kommer att infalla ca 2 veckor/månad, antingen hela veckor
eller ett par dagar/vecka.
Vi önskar tillsätta tjänsterna i augusti/september.

Din ansökan vill vi ha senast den 15 juni till vår personaladministratör:
Susanna Westerberg, 0920-28 99 67, susanna.westerberg@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Eva Gillow, gruppchef för registreringen
08-52775213, eva.gillow@alsglobal.com
Karin Björk, Laboratoriechef
08-52775202, karin.bjork@alsglobal.com

Fackliga representanter,
ALS Akademiker: Gabriel Lönnerblad, 08-5277 5237, gabriel.lonnerblad@alsglobal.com
Unionen: Kerstin Råberg, 0920-28 99 56, kerstin.raberg@alsglobal.com
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