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

Operatör, Bulk Production
För att ytterligare stärka vår organisation, söker vi nu en operatör.
Om avdelningen
Avdelningen Bulk Production består i dag av 15 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att
producera läkemedel, allt ifrån kliniskt material fas II och fram till färdigvara. Produktionspaletten omfattar aseptisk fyllning av ampuller, sprutor, cartridges, och vialer samt
sprayprodukter för nasala och orala applikationer.
Jobbet
Vi erbjuder ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter, där du får vara med och göra
en skillnad. Bland arbetsuppgifterna ingår aseptisk fyllning och förslutning av läkemedel,
fyllning och förslutning av nasala/orala läkemedel, städning av renrum samt tvätt av
renrumskläder, back-up som operatör på Förpackningsavdelningen samt dokumentering av
arbetet. Vi förväntar att du aktivt deltar i fördelningen av det dagliga arbetet i produktionen så
att vi kan leverera produkterna enligt fastsatta tidsplaner samt att löpande förbättra våra
processer genom LEAN.
På Rechon arbetar vi enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och större delen av arbetet
utförs i klassade renrumslokaler. Vid samtliga arbetsmoment ställs höga krav på kvalitet,
produktionshygien och tillämpning av gällande GMP-regler.
Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning, allra helst med teknisk/naturvetenskaplig inriktning
eller motsvarande. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av läkemedelsproduktion
och/eller renrumsarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och som person
bör du vara flexibel, noggrann, ha lätt för att samarbeta och ha en öppen och positiv
inställning. Som operatör är det ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift väl då
tjänsten innefattar läsande av manualer och instruktioner. Kunskaper i andra språk, så som
engelska, är en fördel. Utbildning för de olika arbetsuppgifterna kommer att ges internt på
Rechon.
Är du intresserad av att veta mer om Rechon Life Science och om tjänsten som operatör hos
oss så hör av dig till:
Marcus Alnemo, Manager, Bulk Production 040-36 45 54
Åsa Nyhlén, Head of Production 073-866 63 51
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@rechon.se
snarast.
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