Biotekniker/civilingenjör/biomedicinsk analytiker - Bioteknik
TATAA Biocenter AB är ledande i Europa inom RNA, DNA och proteinanalyser med qPCR, NGS och mikrochipteknologier. Vi
erbjuder utbildningar inom molekylär diagnostik globalt, ackrediterade analystjänster till industrin och teknisk support till
akademiska och statliga laboratorier. Vi har utvecklat flera egna produkter för qPCR analys, särskilt inom kvalitetssäkring,
och kompletterat med produkter från andra leverantörer. Idag har vi ett av marknadens mest kompletta utbud av qPCR och
NGS produkter i Sverige med överlägsen teknisk- och applikationssupport. Vi behöver nu stärka vår tekniska
serviceverksamhet och söker en eller flera personer med laborativ erfarenhet till verksamheten i Göteborg.
Placering och Ansvar
•
•
•
•

Tjänsten är placerad i en grupp med gruppledare som närmaste chef inom företagets F&U enhet
Du arbetar med produktutveckling, produktvalidering, kvalitetskontroll och produktion
Du ansvarar för genomförande av laborativa uppgifter relaterade till molekylära analyser
Du ansvar för sammanställning av resultat och rapportering

Arbetsuppgifter:
•
Planera projekts utförande
•
Genomförande av laborativa mätningar innefattande provberedning, RNA/DNA/Protein-analys, och
databearbetning.
•
Sammanställa, tolka och rapportera resultat
•
Instruera i laborativa utbildningar
Vem är du?
•
Du har goda kunskaper om molekylära metoder
•
Du är tekniskt intresserad
•
Du har bioteknisk, biologisk, eller medicinsk utbildning från högskola eller universitet
•
Du är kunnig inom nukleinsyreanalys och har gärna goda kunskaper inom qPCR och/eller NGS teknik
•
Du har god analytisk förmåga
•
Du är kvalitetsorienterad
•
Du är intresserad av nukleinsyreanalys och dess möjligheter
•
Du har laborativ erfarenhet och trivs bra med att arbeta i laboratorium
•
Du är bra på att kommunicera såväl i tal som skrift på engelska och svenska
•
Du är resultatorienterad och van vid att arbeta självständigt
•
Du är lagmänniska och kan se hur ditt ansvar passar in i bolagets totala verksamhet

Varaktighet/Arbetstid
Provanställning kan vara aktuell
Heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-01-31.
Ansökan inges via email innefattande ansökningsbrev, cv, examens inkl. betygsutdrag och kontaktinformation till referenser
Kontaktperson
VD Mikael Kubista
Postadress
TATAA Biocenter
Odinsgatan 28
411 03 Göteborg
Sweden
Telefon och internet
Mail: mikael.kubista@tataa.com

