Analytisk kemist/laboratorieingenjör
Arbetsgivare

Medicago AB
Danmark Berga
755 98 UPPSALA
Tel: 018-56 11 80 Fax: 018-56 11 88
www.medicago.se

Platsbeskrivning
Medicago är ett bioteknikföretag, som utvecklar, producerar och marknadsför olika produkter för
bioteknik- och läkemedelsindustrin. Företaget är beläget i Danmark Berga utanför Uppsala (8 km
från centrum) och sysselsätter f.n. 30 personer.

Vi är ett mindre familjärt företag där alla känner alla och vi har en nära relation till varandra.
Vi är nu inne i en expansionsfas och vill anställa dig som vill jobba som BMA hos oss och vara
delaktig i vår fortsatta framgång samt bidra till världshälsa! Vi är ett företag som gör skillnad
genom att tillverka produkter och komponenter som bland annat används inom
vaccintillverkning och cancerdiagnostik.

Arbetsuppgifter
Du kommer ha en varierande roll på vår QC-avdelning och jobba med att upprätta och
underhålla rutiner och metoder gällande QC-laboratoriet och samtliga kvalitetsanalyser. Du
kommer att utföra analyser av produktionsbatcher samt utföra miljökontroller i renrum. Vidare
ansvarar du för utformning och aktuellthållande av rutiner kring kvalitetsanalyser. I dina
arbetsuppgifter ingår även att komplettera batch records och överlämna dessa till
QA-avdelningen. Du deltar i det dagliga forsknings och utvecklingsarbetet samt utför
utvecklingsarbete/produktion inom cellodling och antikroppframställning. Du kommer även att
utföra uppdateringar i metoder och standardmetoder.

Utbildning/Erfarenhet
Vi vill att du har en relevant högskoleutbildning inom kemi/biologi. Du ska erfarenhet inom
Bioteknikområdet och god kännedom om biokemiska analyser. Vi ser gärna att du har jobbat
enligt ISO 9001/13485 och GMP.
Meriterande är om du har laborationsvana. Du kan antingen vara nyutexaminerad från
universitetet eller så har du varit ute i arbetslivet ett tag redan.
Personlig lämplighet är av stor vikt.

Personliga egenskaper
Du bör vara noggrann, metodisk och ansvarsfull. Du ska kunna arbeta självständigt och kunna
följa instruktioner samt ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Vi ser gärna att
du är organiserad och ordningsam men också flexibel. En positiv attityd och stort engagemang
är också egenskaper vi uppskattar. För oss är det viktigt att all kompetens på

arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar mångfald.

Varaktighet

Tillsvidare, provanställning på 6 månader tillämpas.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Arbetstid

Heltid

Lön

Månadslön

Kontaktperson

HR-chef Linnéa Järverup, tel 073–0251782

Sista ansökningsdag

2017-09-30, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas
innan sista ansökningsdag.

Ansökan skickas till:

Jobb@medicago.se

