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

Gruppchef till avdelningen för inomhusmiljö
ALS Danderyd söker en gruppchef till avdelningen för inomhusmiljö.

Om tjänsten
Arbetet inom avdelningen består av partikelanalyser med SEM-EDS, speciellt asbest och andra fibrer men
även analyser för mikroplaster med FTIR och arbetsmiljöanalyser. Förutom analyser ingår kontinuerligt
arbete med utvecklings- och kvalitetsarbete.
Som gruppchef ansvarar du för ett team med sex anställda. Du kommer ansvara för den dagliga
planeringen av arbetet samt jobba aktivt med att utveckla gruppen, dess rutiner och driva
förbättringsarbete. Du kommer att leda arbetet för gruppen men även själv utföra analyser. I
arbetsuppgifterna ingår även kundkontakt.
Vi är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025. Det innebär att arbetet ska utföras effektivt och med
god kvalitet.

Egenskaper:
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande position.
Du har en akademisk utbildning inom geologi/materialvetenskap eller oorganisk kemi.
Det är en fördel om du har jobbat med SEM-EDS och/eller FTIR och har kunskaper av XRD analyser.
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För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, noggrann, kvalitetsmedveten och resultatinriktad
samt ha förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska även ha lätt för att kommunicera.
ALS Scandinavia har många utländska kunder och företagsspråket är engelska. Vi ser gärna att du har
mycket goda kunskaper i att tala, läsa och förstå svenska och engelska.
Arbetstiden är 37,5 timmar per vecka. Dagtid (måndag - fredag)

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 en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.

Din ansökan vill vi ha senast den 30 november 2021 till personal.lu@alsglobal.com och vi kommer att
hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden
är avslutad.
Ange referens Gruppchef Danderyd i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Elke Hålenius, gruppchef inomhusmiljö: 08-5277 5212, elke.halenius@alsglobal.com

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