Challenge yourself.

ALS Mikrolab Sollentuna är ett mikrobiologiskt konsultlaboratorium, grundat 1974 och ingår
sedan 2017 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. Våra analyser baseras ofta på europeiska och amerikanska
farmakopéer, ISO-standarder och andra erkända standarder. Vi hjälper kunderna även med
specialstudier, valideringar, omgivningshygien, utbildningar samt rådgivning inom
mikrobiologi.
Läs mer på www.alsglobal.se

ALS Mikrolab Sollentuna söker en laborant till renrum
Vi behöver nu förstärka vårt team med en laborant till vårt mikrobiologiska laboratorium.

Om tjänsten
Tjänsten omfattar arbete med rutinanalyser såsom steriltester och totalantalsanalyser av läkemedel och
medical devices men kan även komma att innefatta haltbestämningar och konfirmerande analyser. Arbete
sker både i LAF-bänk och i renrum. Uppgifterna innebär bl.a. arbete med bakterier, kemikalier och teknisk
utrustning.

Egenskaper:
Vi söker dig som har naturvetenskaplig bakgrund och erfarenhet av arbete i renrum.
Du ska ha goda kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftligt som verbalt och kunna arbeta självständigt.
Meriterande är om du har någon form av laborativ erfarenhet och tidigare arbetat enligt GMP (Good
Manufacturing Practice).
För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och resultatinriktad samt ha
förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du ska ha lätt för att lära. Arbetet ställer också krav
på att du kommunicerar och samarbetar med andra.
Stort fokus kommer att läggas på personlig lämplighet.
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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 en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och kommer att behandla inkomna ansökningar löpande.
Din ansökan vill vi ha senast den 15 juni 2021 till personal.lu@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Linda Storbjörk, Laboratoriechef ALS Mikrolab.
08-297900, Sollentuna.lab@alsglobal.com

Right Solutions • Right Partner

www.alsglobal.com

