Malmö 2017-08-21
Laboratoriemedarbetare – Biomedicinsk analytiker
Wieslab som ingår i Euro Diagnostica AB söker en ny laboratoriemedarbetare som kan
vara delaktig i vårt team och i att utveckla laboratoriet inför framtiden.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara provmottagning och rutinanalyser
av patientprover för diagnostik av autoimmuna sjukdomar. Majoriteten av analyserna
utförs manuellt och idag analyserar vi prover med ELISA, immunoblot, IIF, RIA och cellbaserade analyser. Under en viss del av din arbetstid kan du också vara delaktig i att
sätta upp nya metoder inom diverse immunkemiska metoder.
Du kommer att ha följande uppgifter:
• Vara en del av ett team på ca 20 anställda
• Arbeta och dokumentera efter rutiner i vårt kvalitetssystem ISO 17025 (båda på
engelska och svenska)
• SOP uppdatering (metod, instruktioner, etc)
• Arbete i LIMS (labdatorsystem) med dagligen registrering av patientprover och
analysresultat
• Utförande av analysmetoder för detektion av autoantikroppar
• Tillverkning av buffertar och lösningar
• Svara på kunders frågor om provanalyser och provsvar via telefon
• Ansvara för laboratorieutrustning (tex ELISA robot, ELISA läsare, blot robot)
Vi förväntar oss att Du har:
• Utbildning som Biomedicinsk analytiker, molekylärbiolog, biomedicinare,
laboratorieingenjör eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete i kemi-, läkemedels- eller medicinteknisk bransch inom
laboratorium
• Kännedom om ISO17025, ISO 15189, GLP och/eller GCP
• Erfarenhet i diverse immunkemiska metoder (tex ELISA, immunoblot, IIF, RIA)
• God datorvana, erfarenhet och intresse för att arbeta i LIS/LIMS samt diverse
instrumentmjukvara
• En serviceinställning och god kundsupport via telefon
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska och kan uttrycka Dig väl i tal och
skrift
Som person har du lätt för att samarbeta, har hög flexibilitet och kvalitetskänsla, är
ansvarstagande och noggrann.
Vi erbjuder:
• Att vara en del av ett litet, spännande laboratorium med en bra arbetsmiljö
• Ett varierande och utvecklande arbete
• Möjlighet att delta i helgjourschema
• Trevliga arbetskollegor
•
Arbetstid/Varaktighet:
Tillträde snarast. Tillsvidareanställning heltid.
Lön:
Lön enligt överenskommelse
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Fackliga företrädare:
Gunilla Jönsson(Unionen), tel: +46 40 53 76 28
Elsa Grenmyr (Akademikerföreningen), tel: +46 40 53 76 54
Kontaktperson:
Wieslab, Manager Diagnostic Services, Rita Martins Olofsson, tel: +46 40 64 34 412
För att ansöka:
Sök tjänsten genom att gå in på https://roirekrytering.se/annons-7690 och bifoga ditt
personliga brev och CV. Därifrån behandlar vi ansökningarna löpande så sök gärna
omgående dock senast den 5 september 2017.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rita Martins Olofsson,
Wieslab, Manager Diagnostic Services, på Rita.MartinsOlofsson@eurodiagnostica.com
eller tel +46 40 64 34 412.
Sista ansökningsdag är den 5 september 2017. Vi behandlar ansökningarna löpande för
att få en så snabb process som möjligt.
Om Wieslab:
Wieslab är ett privat speciallaboratorium för diagnostik av autoimmuna sjukdomar.
Wieslab grundades 1991 och ingår som en fristående division i Euro Diagnostica sedan
2004. Wieslab var ett av de första privatlaboratorier som ackrediterades av SWEDAC och
arbetar idag efter SS-EN ISO/IEC 17025:2005 och uppfyller därmed Sveriges och EU:s
högt ställda krav för laboratorier. Wieslab utför även bioanalytiska tester för kliniska
läkemedels studier och arbetar efter GLP för att utföra bioanalytiska tester inom ickekliniska säkerhetsstudier av läkemedel samt tester för kliniska läkemedels studier enligt
GCP. En central del i vårt kvalitetsarbete är att ständigt utveckla laboratoriets tekniska
och vetenskapliga kompetens.
För mer information besök vår hemsida: www.wieslab.se eller www.wieslab.com
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