Challenge yourself.

Assistenter till ALS i Stockholm
Vi behöver nu förstärka våra team med ytterligare assistenter. Vi söker dig som vill växa och utvecklas i ett
internationellt företag. Du behöver inte ha en akademisk utbildning då uppgifterna är av enklare karaktär,
stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om tjänsterna
Registreringsassistent - Arbetet består av enklare uppgifter som att ta emot kunder i receptionen, ta emot
löpande leveranser under dagen, packa upp och märka in prover. Utföra provberedning genom att krossa
och mala prover inför analys.
Laboratorieassistent – Arbetet består av enklare arbetsuppgifter som att väga in jordprover, preparera
prover inför analys och ansvara för disk av labbutrustning. Ser även till att ta hand om prover efter analys
och ansvarar för att prover slängs på ett korrekt sätt. Assistenterna har även hand om personalköket.

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.
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Vi ser gärna att du har mycket 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.

Arbetstider:
Registreringsavdelningen: Arbetstiderna för dagpassen är 8-16. När det gäller kvällsskift arbetar man 1018 eller 16-24. Dessa skift kommer att infalla ca 1 vecka/månad, antingen hela veckor eller ett par
dagar/vecka.
Laboratoriet: Arbetstiderna för dagpassen är 08.00 -16.00, kvällsskiftet 13:00-21:00 och för nattskiftet
22.00 – 06.00 (söndag kväll – fredag morgon). Du kommer att arbeta nattskift ca en vecka/månad.

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.
Tjänsterna avser tillsvidareanställningar med 6 månaders provanställning.

Ansökan
Din ansökan, CV och personligt brev, vill vi ha senast den 15 juli 2022 till personal.ta@alsglobal.com
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden är avslutad.
Ange referens Assistent - Danderyd i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Marie Östling, teamleader för registreringsavdelningen
08-52 77 52 53, marie.ostling@alsglobal.com
Cornelia Trenh, teamleader för laboratoriet
08-52 77 52 16, cornelia.trenh@alsglobal.com

Fackliga representanter,
Unionen: Jenny Lundmark, 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com
SACO: Kajsa Wiklund, 08-52 77 52 67, kajsa.wiklund@alsglobal.com

•

www.alsglobal.com

