Challenge yourself.

Kemist/Provkoordinator till ALS Scandinavia AB i
Danderyd
Vi behöver förstärka vårt team på registreringsavdelningen i Danderyd med en kemist/provkoordinator.
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, från utskick av provmaterial fram till analysresultat är viktiga och måste
utföras noggrant, effektivt och på ett säkert sätt. Vi söker dig som har naturvetenskaplig/teknisk
utbildning inom kemi, biologi eller geovetenskap eller arbetslivserfarenhet från laborativt- eller likvärdigt
arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om tjänsten
Arbetet består av att ta emot och registrera inkommande prover i vårt labdatasystem, se till att proverna
fördelas och skickas vidare för analys internt eller för analys hos underleverantör. I arbetet ingår även
kundfrågor som rör provtagning, val av analys, provberedning och liknande.
Arbetet är uppdelat i olika skift; dag och kväll. Arbetstiderna för de olika skiften är följande: dag 08.0016.00 alternativt 10.00-18.00 eller kväll, 16.00-24.00. Kvällsskift infaller ca 1 vecka/månad.
Arbetstiden är 37,5 timmar per vecka.
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Egenskaper:
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 dig nya
uppgifter och vilja arbeta med ständiga förbättringar. Du bör även ha en hög servicekänsla och lätt för att
kommunicera både med interna och externa kunder.
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som verbalt, är ett krav.

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 6 månaders provanställning.

Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast den 18 februari 2022 till personal.lu@alsglobal.com
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden är avslutad.
Ange referens Kemist Reg. Danderyd i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Eva Gillow, gruppchef för registreringen
08-5277 5213, eva.gillow@alsglobal.com

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