Challenge yourself.

ALS Sollentuna är ett mikrobiologiskt konsultlaboratorium, grundat 1974 som sedan 2017 ingår
i ALS Scandinavia. Vi utför högkvalitativa mikrobiologiska analyser för kunder inom läkemedel,
medicinteknik, livsmedel och vatten, och är därför både GMP-certifierade och ackrediterade av
Swedac. Vi hjälper våra kunder med många olika frågeställningar inom mikrobiologi när det
kommer till analyser av läkemedel, livsmedel och vatten. Våra analyser baseras ofta på den
europeiska och amerikanska farmakopén, ISO-standarder (17025 och 13485) och andra erkända
standarder. Förutom rutinanalyser hjälper vi kunderna med t ex specialstudier, valideringar,
omgivningshygien, utbildningar och rådgivning inom mikrobiologi.
Läs mer på www.alsglobal.com

LIMS-ansvarig med mikrobiologisk bakgrund
ALS Sollentuna söker en medarbetare för att förstärka vårt team, som i första hand ska arbeta med att
besvara prover i vårt LIMS-system.
Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann och har en naturvetenskaplig utbildning. Akademisk
utbildning med inriktning mot mikrobiologi och/eller yrkeserfarenhet av laboratoriearbete är meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i LIMS-system.

Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
•

Besvara prover i vårt LIMS-system, LabMaster

•

Leda implementering av nytt LIMS-system, ALimS

•

Planera och vid behov utföra valideringar av LIMS, vid nyinstallation eller uppdatering

•

Utbilda/introducera medarbetare i gällande LIMS-system

Arbetstiderna är måndag – fredag, 08:00 – 17:00.

Egenskaper:
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha
förmåga att driva arbetet självständigt, strukturerat och effektivt. Du bör även ha en hög servicekänsla och
lätt för att kommunicera både med interna och externa kunder.
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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 en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning.
Din ansökan vill vi ha senast den 30 november 2021 till personal.lu@alsglobal.com. Vi kommer att hålla
intervjuer löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är
avslutad.
Ange referens LIMS-ansvarig Sollentuna i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Mattias Wilhelmsson, Site Manager
08-29 79 00 mattias.wilhelmsson@alsglobal.com
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