Challenge yourself.

ALS Landskrona är sedan oktober 2017 ett helägt dotterbolag till ALS Scandinavia AB som ett är
ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i
världen. I Norden är vi ca 300 anställda med verksamheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
ALS Landskrona innehar GMP-certifikat och auditeras regelbundet av myndigheter samt
nationella och internationella kunder.
Laboratoriet utför kemiska analyser för läkemedelsindustrin med flertalet analystekniker (bland
annat GCFID, GC-MS, HPLC och IR).

Instrumentansvarig till ALS i Landskrona
Om tjänsten
I denna tjänst kommer du att ha ansvar för laboratoriets instrument och agera sakkunnig i frågor kring
metoder och instrument. Arbetet innebär ett nära samarbete med kvalitetsavdelningen, men även med
laborerande personal. Detta innefattar bl a instrumentansvar, kvalificeringar, verifieringar, QC, valideringar
och avvikelsehantering.

Ansvarsområden:


Planering, ledning och utförande av projekt såsom kvalificeringar, verifieringar och valideringar



Felavhjälpning och kvalificering av instrument och kontakt med servicetekniker



Undervisning av personal i handhavande av instrument



Delaktighet i QC-granskning, samt skriva/uppdatera metoder



Delaktig i handläggning av avvikelser och OOS

Egenskaper:
En lämplig kandidat har en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot
kemi och minst 1 års arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet. Ett brinnande teknik-och
instrumentintresse är starkt meriterande, men viktigast är att du som person har du ett starkt driv, trivs
med ansvar och har ett stort intresse av att leda projekt från början till slut.
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Följande kompetenskrav ställs:


Tidigare erfarenhet av en/flera tekniker såsom GC, HPLC, AAS, FT-IR, UV-VIS, jonkromatografi,
titreringar och enklare kemiska bänktester.



Avslutad universitets- eller högskoleutbildning med inriktning kemi eller näraliggande



Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift



Goda kunskaper i Officepaketet samt god datorvana i övrigt

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 tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Vi önskar tillsätta tjänsten
snarast och kommer att behandla inkomna ansökningar löpande.
Din ansökan vill vi ha snarast, dock senast den 31/5 till personal.lu@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Anders Danielsson, Site Manager Landskrona
0793-001880, anders.danielsson@alsglobal.com
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