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 300 anställda med laboratorier i Luleå, Stockholm,
Landskrona, Humlebæk och Sarpsborg samt säljkontor i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på
grundämnen och isotoper.
Läs mer på www.alsglobal.se

Kemist/Laboratoritekniker till våtkemin i Luleå
Vi behöver nu förstärka vårt team med en kemist/laboratorietekniker. Vi söker dig med akademisk
bakgrund och/eller med erfarenhet inom analysverksamhet/laboratorieverksamhet.

Om tjänsten:
Arbetet består av provbearbetning av kundprover för vidare analys av våra instrumentoperatörer. I
arbetsuppgifterna ingår bland annat:








att uppsluta rutinprover enligt metod
att delta eller leda metodutveckling
att bereda lösningar utifrån instruktion
handhavande och rengöring av instrument
att delta i analysvalideringar
rengöring av utrustning, arbetsytor och dragskåp
bortplockning av analyserade prover till respektive provförråd

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
höga krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i att läsa och förstå svenska texter då mycket av vår dokumentation
är på svenska. Erfarenhet av laborativt arbete är meriterande.
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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 januari 2021 till personal.lu@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Theresia Johansson, Gruppchef för våtkemin
0920-28 99 55, theresia.johansson@alsglobal.com

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