Vi söker en Kvalitets- och säkerhetsansvarig till vår
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.

Toxicon är ackrediterat enligt ISO 17025, innehar GMP-certifikat samt GLP statement

of compliance. Laboratoriet genomgår fortlöpande inspektioner av nationella och
internationella läkemedelsföretag. Läs mer på www.toxicon.com

Vi söker nu en driven kvalitets- och säkerhetsansvarig.
I rollen som kvalitetsansvarig har du det yttersta ansvaret för att utveckla och driva
kvalitetsarbetet på Toxicon. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för laboratoriet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
•
•
•
•
•

Utveckla och övergripande leda kvalitetsarbetet

Säkerställa och utveckla kvalitetssystemet och arbetssätt inom organisationen
Återkoppla resultat och avvikelser relaterat till kvalitetsmålen

Ansvara för myndighets- och kundkontakter vid inspektioner och revisioner

Ansvara för uppföljning och rapportering av reklamationer, samt för löpande
förbättringsarbete

•
I

Ansvara för att kvalitetssäkra interna och externa valideringar
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Vi söker dig som har naturvetenskaplig akademisk utbildning, gärna inom analytisk
kemi.

Du bör ha dokumenterad erfarenhet och gedigna kunskaper inom kvalitetssäkring
och arbetat med GMP tidigare, tidigare erfarenhet av arbetsmiljöarbete är
meriterande.

Vana att hantera och driva förändringsarbete. Ledarskapserfarenhet är önskvärd.
För att lyckas i rollen som kvalitets- och säkerhetsansvarig är du resultatorienterad,
analytisk och strukturerad. Arbetet innebär varierande frågeställningar, vilket
innebär att du självständigt ska kunna planera och prioritera ditt arbete.

Du ska ha lätt för att samarbeta och vara lyhörd på din omgivning. Eftersom arbetet

kräver interaktion med många olika personer krävs det att du är pedagogisk,
kommunikativ och har god social förmåga.

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 anställningen snarast och
kommer att behandla inkomna ansökningar löpande.

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
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

