Renrumsmontör
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. 25
personer.

Vi är ett mindre företag där alla känner alla och vi har en nära relation till varandra och nu vill
vi anställa en till renrumsmontör på heltid till vår härliga
arbetsgrupp med tillträde omgående.

Arbetsuppgifter

I ditt arbete kommer du att delta i det dagliga produktionsarbetet,
med inriktning på komponentmontering i renrumsmiljö. Din roll
innebär att ankomsthantera inkommande material, bereda
tvättlösningar samt montera kolonner och slangar i renrum. Du
kommer även att sköta batchdokumentation och linjerensningar.
Vidare kommer du jobba i produktionen samt se till att god
ordning hålls på utrustningen och de aktuella
produktionslokalerna. Du kommer dessutom att ansvara för att
maskinerna får sin regelbundna service och kalibrering.

Utbildning/Erfarenhet
Vi söker dig som är tekniskt lagd. Du bör tidigare arbetat med
någon typ av mekanik eller teknik. Då dokumentation är en del av
arbetet bör du inte vara främmande för att det förekommer viss
administration. Du talar och skriver svenska och
engelska obehindrat. Erfarenhet från läkemedels- eller bioteknikbranchen är en fördel.
Personliga egenskaper

För att passa till tjänsten tror vi att du är tekniskt intresserad,
stresstålig och noggrann som person. Du bör ha en god fysik då
en del tyngre moment ingår. En nära och personlig relation till
både anställda och kunder är viktig för oss.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla
sökanden och eftersträvar mångfald.
Körkort är meriterande

Varaktighet

Tillsvidare

Arbetstid

Heltid

Lön

Månadslön

Kontaktperson

HR-chef Linnéa Järverup, tel. 018-56 11 80 alternativt
linnea.jarverup@medicago.se

Sista ansökningsdag

2017-07-07, Urval sker löpande så tveka inte att skicka din
ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.

Ansökan skickas till

jobb@medicago.se

