Rechon Life Science är ett läkemedelsföretag i Limhamn med ca 60
anställda. Våra specialiteter är aseptiska injektionspreparat samt nasala
och orala sprayer. För mer information besök oss på www.rechon.com

Analytiker till Quality Control Chemical & Analytical Development
Inom företaget drivs såväl egna läkemedelsprojekt som produktionsprojekt för kunder av
varierande slag såsom techtransfer-projekt för rutintillverkning samt projekt kring
tillverkning av material till kliniska studier.
I varje läkemedelsprojekt finns en representant med från gruppen ”Quality Control
Chemical & Analytical Development” som ansvarar för att driva de analytiska frågeställningarna. Detta innefattar bl a kontroll av råvaror, substans, produkt och förpackningsmaterial. Analysmetoderna vi arbetar efter är pharmakopée-metoder, egenutvecklade
metoder eller metoder som kunderna utvecklat. Tekniker vi använder oss av är
HPLC/UPLC, GC, UV, FTIR och arbetet sker enligt Good Manufacturing Practice (GMP).
Nu vi vill ytterligare stärka vår organisation och söker därför en Analytiker till den kemiska
gruppen inom Quality Control.
I arbetet ingår arbetsuppgifter som:
•
•
•
•
•
•
•

Sätta upp nya analysmetoder och därefter kvalificera eller validera dem
Utföra tech transfer av kunders analysmetoder
Utföra analyser under processvalideringar
Releaseanalyser av kliniskt prövningsmaterial eller kommersiell produktion
Utföra stabilitetsundersökningar: skriva protokoll, analysera, utvädera resultat och
skriva rapport
Utföra kompatibilitestundersökningar och karaktäriseringsstudier av olika slag
Skriva SOPar inom verksamhetsområdet och även hantera och rapportera avvikelser

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från
läkemedelsindustrin och har högskoleutbildning inom kemi, bioteknik eller motsvarande.
Arbetet kräver att du tycker det är stimulerande med praktiskt arbete kombinerat med
dokumentation. Du kommer självständigt att planera och driva de analytiska
frågeställningarna i läkemedelsprojekten vilket ställer krav på egen initiativförmåga,
noggrannhet, stort engagemang och att du avslutar och levererar i rätt tid.
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning för att klara av tjänsten.
Rutinerna kring provhantering och utvärdering av resultat samt analysinstrumentens
styrsystem är datoriserade varför vana vid arbete med datorer är ett krav.
Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science AB och om tjänsten som QC
Analytiker hos oss så hör av dig till:
Anna Löfqvist Svensson, Team Leader på QC kem, 0732-74 53 79
Christina Aston, QP, Head of QA & QC, 040-36 10 15
Är Du en van och erfaren analytiker som trivs med många olika arbetsuppgifter, nya
utmaningar och ett omväxlande jobb så skicka in din ansökan med CV och personligt brev
till info@rechon.se snarast. Vi ser fram emot att höra av dig!
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