Challenge yourself.

QA-specialist till ALS Landskrona
Om tjänsten
I denna tjänst kommer du tillsammans med kvalitetsansvarig att ha ansvar för den del av kvalitetsarbetet
som ligger närmast laborerande personal med tonvikten på instrumentparken. Detta innefattar bl.a.
instrumentansvar, kvalificeringar, avvikelsehantering, kvalitetsutvärdering samt verifieringar och
valideringar.

Ansvarsområden:
•

Assistera kvalitets- och projektansvarig i diverse projekt så som verifieringar och valideringar.

•

Kvalitetsgranskning och kvalitetsutvärdering (detta upptar ca 50% av tjänsten)

•

Skriva/uppdatera metoder och andra kvalitetsdokument.

•

Handläggning och utredning av avvikelser, reklamationer, Out of specification (OOS).

•

Övrigt kvalitetsarbete såsom kontinuerlig utveckling av kvalitetssystemet tillsammans med
kvalitetsansvarig.

Egenskaper:
En lämplig kandidat har en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot
kemi och minst 2 års arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet. God instrumentkännedom och
. Som person har
du ett starkt driv, trivs med ansvar och har ett stort intresse av att leda projekt från början till slut.

•

www.alsglobal.com
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Följande kompetenskrav ställs:
•

Du ska ha arbetat inom ramen för GMP och ha minst 2 års laboratorievana

•

Tidigare erfarenhet av en/flera tekniker såsom GC, HPLC, AAS, FT-IR, UV-VIS, jonkromatografi,
titreringar och enklare kemiska bänktester.

•

Avslutad universitets- eller högskoleutbildning med inriktning kemi eller näraliggande

•

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

•

Goda kunskaper i Officepaketet samt god datorvana i övrigt

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 tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. 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 30 oktober 2022 till
personal.lu@alsglobal.com
Ange referens QA-specialist Landskrona i din ansökan.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Tei Andersson, QA Landskrona
0735 26 14 39, tei.andersson@alsglobal.com
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