
Laboratorieingenjör/BMA/kemist till QC-avdelningen på MediRox AB 

Medirox AB tillverkar Reagens för Koagulationsdiagnostik. Vi är, för flera produkter, 

marknadsledande i Norden.  Bolaget har 17 anställda utspridda på produktionsenheten i Studsvik 

utanför Nyköping och vår utvecklingsverksamhet vid Linköpings Universitetssjukhus.   

En av våra medarbetare skall gå i pension så vi söker nu en ny BMA, kemist eller motsvarande till vår 

kvalitetskontrollavdelning i Studsvik som i dagsläget består av fyra personer. 

Tjänsten är på heltid och arbetstiden dagtid måndag till fredag.  

Arbetsuppgifter: 

Som laboratorieingenjör på QC-avdelningen arbetar du med att självständigt utföra analyser på 

råvaror, färdiga reagens och kontroller samt utfärda tillhörande dokument. 

Ansvar för att instrument och analysmetoder är fungerande och uppdaterade. 

Delaktighet i hållbarhetsanalyser, avvikelseutredningar, utvecklingsprojekt och valideringar. 

Samt att delta i arbete med att skriva och revidera rutiner och tillverknings- och 

analysmetoddokument. 

Medverka vid inspektioner på enheten 

Kundbesök vid behov i avseende att hjälpa till vid tex avvikelser och när kunder behöver support med 

analys av våra produkter.  

Arbetstempot är tidvis högt och det är viktigt att du kan planera ditt arbete men ändå vara flexibel 

för omprioriteringar. 

 

Utbildning och erfarenhet: 

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning t.ex. BMA, kemist 

eller motsvarande med erfarenhet av laborativt arbete och kvalitetskontrollarbete 

Erfarenhet av ISO13485 och arbete vid GMP-laboratorium är starkt meriterande, likaså erfarenhet av 

rutininstrument för koagulationsanalyser.  

Tjänsten utgörs till stor del av laborativt arbete, så vi söker dig som älskar att labba men som även 

tycker om administrativt arbete samt kan tänka dig att sig stanna kvar en längre period 

 

Datorkunskaper;  

God datorvana med kunskaper i Officepaketet  

Språk;  

Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.  

Personliga egenskaper: 

Som person är du strukturerad, positiv, självgående, noggrann, flexibel och ska ha lätt för att 

samarbeta och med förmåga att prioritera   

 

 



Då vi lever på vår erkänt goda kvalitet är det viktigt att du har ett tydligt kvalitetstänk gärna med att 

ha arbetat inom motsvarande bransch eller motsvarande ISO13485 reglerad verksamhet. 

Ansökningar enbart per email till rekrytering@medirox.se och senast den 30 mars 2017. Inkludera 

med ansökan, CV, betyg samt annan relevant information. Ange gärna även löneanspråk. 

Har du frågor om tjänsten kontakta Linda Östling tel 0155 45 44 17 
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