Vi söker en kemist till vår kundtjänst i Luleå

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, en av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 220 anställda med
laboratorier i Luleå, Stockholm och Humlebæk samt säljkontor i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på
grundämnen och isotoper. Läs mer på www.alsglobal.se
Vi söker nu en kemist till vår kundtjänstavdelning i Luleå.
Arbetet består av att ta hand om externa och interna kundärenden genom att hjälpa
våra kunder med val av bland annat analyser, analysresultat och prisuppgifter. I arbetet
ingår även kontakt med underleverantörer och rapportering av resultat till våra kunder.
Egenskaper
Vi söker dig som har naturvetenskaplig akademisk utbildning, gärna inom kemi.
Yrkeserfarenhet av laboratoriearbete är meriterande.
Då rollen innebär stort kundfokus ska du för att trivas med arbetsuppgifterna vara
intresserad av att kommunicera och samarbeta med interna och externa kunder, lösa de
problemställningar som uppkommer. Du bör vara flexibel, kvalitetsmedveten och
resultatinriktad samt ha förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat.
Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftligt som verbalt, är ett krav.
Som verktyg i ditt arbete använder du främst vårt labdatasystem och bör ha goda
kunskaper i Microsoft Office.
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.

Du bör vara beredd på att vissa dagar jobba förskjuten arbetstid. Tjänsten är en
tillsvidareanställning på heltid som vi önskar tillsätta så snart som möjligt. Vi kommer
att kalla till intervju fortlöpande.
Din ansökan vill vi ha senast den 11 oktober 2015. Ansökan skickas till Satu Mustonen,
personalchef: satu.mustonen@alsglobal.com
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Sofie Hannu, kundtjänstchef, 0920-28 99 09, sofie.hannu@alsglobal.com
Facklig representant, Unionen:
Kerstin Råberg, 0920-28 99 56, kerstin.raberg@alsglobal.com
Facklig representant, Sveriges ingenjörer inkl. övriga SACO-förbund:
Isabella Lingehed, 08-5277 5223, isabella.lingehed@alsglobal.com

