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Analytiker till Quality Control
Den mikrobiologiska gruppen inom Quality Control, QC, ansvarar bl a för kontroll av
produktionsmiljö, råvaror, media, halvfabrikat och visst förpackningsmaterial. Metoderna vi
arbetar efter är farmakopémetoder (Ph Eur, USP) eller egenutvecklade metoder. Arbetet sker
enligt Good Manufacturing Practice, GMP.
Nu vill vi ytterligare stärka vår organisation och söker därför en Analytiker till den
mikrobiologiska gruppen inom QC.
Personen vi söker kommer i första hand att göra sammanställningar av resultat för trendning
och rapporter. Provtagning av miljökontroller, rutinanalys av bakteriella endotoxiner med hjälp
av LAL-teknik, samt de mikrobiologiska tester som löpande utförs på vatten, råvaror och
halvfabrikat kommer också att höra till arbetsuppgifterna. I arbetet ingår även utredning och
rapportering av eventuella avvikelser.
Vi söker dig som har erfarenhet av laborativt arbete och är utbildad BMA inom mikrobiologi
eller motsvarande. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med analys av läkemedel eller
GxP.
Arbetet kräver att du tycker det är stimulerande med både praktiskt och administrativt arbete, att
du kan följa skrivna instruktioner, är mycket noggrann, har god samarbetsförmåga och
behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Rutinerna kring provhantering samt utvärdering
och trendning av resultat 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 Analytiker
hos oss så hör av dig till:
Maj-Lis Olsson, Team Leader på QC mikrobiologi, 0732-74 50 35
Christina Aston, QP, Head of QA & QC, 040-36 10 15
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se snarast.
Vi ser fram emot att höra av dig!
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