Challenge yourself.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för
kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 350 anställda med laboratorier i Luleå, Stockholm,
Landskrona, Humlebæk och Oslo samt säljkontor i Helsingfors.
I Stockholm (Danderyd) har vi ett laboratorium med fokus på analyser med korta svarstider. Det
gäller framförallt organiska föreningar, metaller och fysikaliska kemiska parametrar i jord och
vatten.
Läs mer på www.alsglobal.se

Analytisk kemist till Danderyd
Vi behöver nu förstärka vårt team med en analytisk kemist.

Om tjänsten
Arbetet består av miljöanalyser av jord och vatten med avseende på organiska parametrar såsom PAH:er,
PCB:er, alifater samt metaller. Dessutom analyseras vatten med avseende på vissa organiska analyser samt
fysikaliska kemiska parametrar som pH, alkalinitet, turbiditet mm. Förutom analyser ingår det i rollen som
analytisk kemist att arbeta kontinuerligt med internt utvecklings- och kvalitetsarbete.
Vi är ett ackrediterat laboratorium, enligt ISO 17025, som erbjuder våra kunder korta leveranstider vilket
innebär att arbetet ska utföras effektivt och med god kvalitet.

Egenskaper:
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom analytisk eller teknisk kemi och erfarenhet av GC-MS, ICPMS och/eller andra analystekniker.
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, noggrann, effektiv, kvalitetsmedveten och
resultatinriktad samt ha förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska ha lätt för att lära
dig nya uppgifter. Arbetet ställer också krav på att du har lätt för att kommunicera och samarbeta med
andra.
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ALS

Vi ser gärna att du har goda kunskaper i att läsa och förstå svenska texter då mycket av vår dokumentation
är på svenska.
Du kommer att arbeta i nattskift ca. en vecka per månad. Nattjänst innebär samma arbetsuppgifter som
under dagtjänst. Under nattjänst analyseras framförallt prover med väldigt korta svarstider, där resultatet
rapporteras ut innan arbetsdagens slut på morgonen.
Arbetstid är 37,5 timmar per vecka. Dagtid (måndag - fredag) och för nattjänst 22-05:30 (söndagkväll fredagmorgon).

ALS Erbjuder:
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 tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Din ansökan vill vi ha senast den 15 augusti 2021 till personal.ta@alsglobal.com Intervjuer kan komma
genomföras löpande under ansökningstiden likaså tillsättning av tjänsten.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Niina Veuro, gruppchef för laboratoriet: 08-5277 5254, niina.veuro@alsglobal.com

Facklig representant
Unionen: Jenny Lundmark: 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com
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