Vi söker en analytisk kemist till vår GMP-verksamhet i
Landskrona

Toxicon AB är sedan oktober 2017 ett helägt dotterbolag till ALS Scandinavia som är

ett företag inom ALS Group, en av de största uppdrags-laboratorierna för kemiska
analyser i världen. I Norden är vi ca 300 anställda med verksamhet i Sverige, Norge,
Finland och Danmark.

Toxicons verksamhet är uppdelad i två avdelningar, Analytical och Environment.

Avdelningen Analytical är ett uppdragslaboratorium inom analytisk kemi med fokus
på läkemedel och avdelningen Environments specialitet är ekotoxikologi/toxikologi
och marinekologi. Läs mer på www.toxicon.com

Vi söker nu en analytisk kemist till avdelningen Analytical
Om tjänsten

Arbetet innebär bl.a. att utföra slutkontroller på läkemedel, hälsokostprodukter samt

på råvaror till dessa. Även validering och överföring av metoder från kund till
laboratoriet kommer att ingå i tjänsten. Analyticals uppdragsgivare består både av
tillverkare och importörer av läkemedel.

Vi erbjuder våra kunder korta leveranstider vilket innebär att arbetet ska utföras
snabbt, noggrant och med god kvalitet. Vi är ett GMP laboratorium.

Egenskaper

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom analytisk eller teknisk kemi eller

dokumenterad lång erfarenhet från analytiskt labarbete. Erfarenhet av GC-FID, GCMS, HPLC och/eller andra analystekniker samt vana av pharmacopé-relaterade
metoder och van att arbeta i en GMP-miljö.

För att trivas med arbetsuppgifterna bör du vara flexibel, kvalitetsmedveten och
resultatinriktad samt ha förmåga att driva arbetet självständigt och strukturerat. Du
ska ha lätt för att lära. Arbetet ställer också krav på att du kommunicerar och
samarbetar med andra.
Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl skriftligt som verbalt, är ett krav.
Vi erbjuder en spännande miljö med möjlighet att påverka och utvecklas i ett

internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att
lyckas.

Tjänsten avser tillsvidare på heltid. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och kommer
att behandla inkomna ansökningar löpande.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Gunita Forsbäck; ansvarig för avdelningen Analytical, 0418-497751,

gunita.forsback@toxicon.com
Eva Helgesson; site manager, 0418-560 96, eva.helgesson@toxicon.com
Din ansökan vill vi ha snarast, dock senast den 25 februari 2018:
eva.helgesson@toxicon.com

