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ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för 
kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 250 anställda med laboratorier i Luleå, Stockholm, 
Humlebæk och Sarpsborg samt säljkontor i Oslo och Helsingfors.  

I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på 

grundämnen och isotoper.  

I Stockholm (Danderyd) har vi ett laboratorium som analyserar jord och vatten med 

avseende på organiska föreningar, metaller och fysikaliska kemiska parametrar. Den 

huvudsakliga uppgiften är att kunna analysera prover med korta svarstider. 

Läs mer på www.alsglobal.se 

Assistenter till laboratoriet i Stockholm 

Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare assistenter då vi kommer att införa nattskift. Vi söker dig 

med naturvetenskapligt gymnasium eller liknande. Du behöver inte ha en akademisk utbildning då 

uppgifterna är av enklare karaktär. 

Om tjänsten  

Arbetet består av enklare uppgifter som kemisterna behöver hjälp med. Det kan vara att väga in jord för 

torrsubstansbestämning, diska, tömma ut gamla provvialer och separera faser. Sortera ut och slänga gamla 

jord- och vattenprover. Sköta diskmaskinerna på labbet. Väga in prov för upparbetning. Prepparera prover 

för asbest-analys. Ta hand öm personalköket och plocka ur diskmaskiner och övriga enklare uppgifter. 

Egenskaper: 

Vi söker dig som är ansvarsfull och förstår vikten av din roll i ett större team. Du ska vara flexibel och 

snabb med kvalitetstänk. Vi driver ett ackrediterat laboratorium så därför är det viktigt med alla steg i 

kedjan fram till analysresultat. 

För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha 

förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska ha lätt för att lära. Arbetet ställer också 
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krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du kommer att arbeta en eller ett 

par veckor natt/månad. Nattjänst innebär att du gör samma saker som på dagen men processar framförallt 

prover med väldigt snabba svarstider. Din roll blir att se till att det finns vialer och annan ren utrustning 

och att torrsubstansresultat kommer ut. Tiderna för nattskift är 22-06, söndag – fredag. 

ALS Erbjuder: 

Vi erbjuder en spännande miljö med omväxlande arbetsuppgifter i en grupp med mycket god 

samarbetsförmåga. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med 

fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.  

 

Tjänsten avser tillsvidareanställning på heltid. Vi önskar tillsätta en tjänst i januari och därefter två tjänster 

i mars.  

 

Din ansökan vill vi ha snarast, dock senast den 31 januari 2017 för den första tjänsten och 15 februari till 

de andra två tjänsterna, till vår personaladministratör: 

Susanna Westerberg, 0920-28 99 67, susanna.westerberg@alsglobal.com 

 

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta: 

 

Linda Söderberg, gruppchef för laboratoriet 

08-52775216, linda.soderberg@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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