Challenge yourself.

Vikariat som kvalitetsansvarig
Vi söker en driven person som kan axla rollen som kvalitetsansvarig när vår QA går på föräldraledighet.
Som kvalitetsansvarig har du det yttersta ansvaret för att utveckla och driva kvalitetsarbetet på ALS
Landskrona. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för laboratoriet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
•

Utveckla och leda kvalitetsarbetet

•

Säkerställa och utveckla kvalitetssystemet och arbetssätt inom organisationen

•

Återkoppla resultat och avvikelser relaterat till kvalitetsmålen

•

Ansvara för myndighets- och kundkontakter vid inspektioner och revisioner

•

Ansvara för uppföljning och rapportering av reklamationer, samt för löpande förbättringsarbete

•

Ansvara för att kvalitetssäkra interna och externa valideringar

Egenskaper:
Vi söker dig som har naturvetenskaplig akademisk utbildning, gärna inom analytisk kemi.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet och gedigna kunskaper inom kvalitetssäkring och arbetat med GMP
tidigare. Vana att hantera och driva förändringsarbete. Ledarskapserfarenhet är önskvärd.
För att lyckas i rollen som kvalitetsansvarig är du resultatorienterad, analytisk och strukturerad. Arbetet
innebär varierande frågeställningar, vilket innebär att du självständigt ska kunna planera och prioritera ditt
arbete.

•
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Du ska ha lätt för att samarbeta och vara lyhörd på din omgivning. Eftersom arbetet kräver interaktion med
många olika personer krävs det att du är pedagogisk, kommunikativ och har god social förmåga.
Goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift, är ett krav.

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 vikariat, på heltid under ca 18 månader. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och kommer att
behandla inkomna ansökningar löpande.

Ansökan
Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha snarast, dock senast den 10 november till
personal.lu@alsglobal.com
Ange referens Vik. Kvalitetsansvarig Landskrona i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Tei Andersson, Quality Assurance Manager, ALS Landskrona

•

tei.andersson@alsglobal.com
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