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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.  

Läs mer på www.alsglobal.com 

 

Assistent till registrering - Stockholm 

Vi söker nu en assistent till vårt laboratorium i Stockholm. Tjänsten avser registreringsavdelningen.  

Om tjänsten:  

Arbetet består av att ta emot, packa upp och registrera inkommande prover i vårt labdatasystem, 

provbereda prover innan analys samt utskick av provkärl och emballage till kunder. I arbetet ingår kontakt 

med underleverantörer och våra kunder. Du kommer även att ta hand om andra enklare arbetsuppgifter 

inom verksamheten.  

 

Egenskaper: 

Du bör ha 3-årig gymnasieutbildning. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i MS-Office-paketet.  

Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull, flexibel och har hög servicekänsla. 

Som person är du utåtriktad, har god förmåga att planera det egna arbetet och trivs i en miljö där du får 

arbeta självständigt med eget ansvar. Viktigt är även att du har en positiv inställning, god 

samarbetsförmåga och finner det bekvämt att kommunicera både med interna och externa kunder.  

Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftligt som verbalt, är ett krav. 

 

http://www.alsglobal.com/
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ALS Erbjuder: 

 

Vi erbjuder en spännande miljö med möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med 

fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas. 

 

Tjänsten avser en tillsvidare anställning fr.o.m. 1 april 2017. Arbetstider enligt fastlagt schema. Tjänsten 

innefattar både dag och kvällspass. Du kommer att jobba 2-3 kvällspass per vecka, kl. 13-21 alt 16-24 

eller ca 2 hela veckor kväll per månad. 

 

Din ansökan vill vi ha senast den 28 februari 2017  till vår personaladministratör: 

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

 

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta: 

 

Eva Gillow, Gruppchef registrering Stockholm 

08 – 5277 5213, eva.gillow@alsglobal.com 

 

Fackliga representanter,  

Unionen: Kerstin Råberg, 0920-28 99 56, kerstin.raberg@alsglobal.com 

ALS Akademiker: Gabriel Lönnerblad, 08-5277 5237, gabriel.lonnerblad@alsglobal.com 
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