Kemiker til analyselaboratorium
Til snarlig ansættelse søges farmaceut, cand. scient. eller kemiingeniør til analyseopgaver
primært med analyseteknikkerne ICP-MS/OES og AAS i farmaceutiske prøvematerialer.
Analyseopgaverne inkluderer udvikling og validering af analysemetoder, samt
godkendelse og kvalitetssikring af analyseopsæt fra eksisterende analysemetoder.

Stillingens opgaver:










Udvikling af analysemetoder, herunder udarbejdelse af protokoller og rapporter
Vejledning af laboranter i kemiske analyser
Godkendelse af analysedata
Kvalitetssikring af arbejdet
Validering og revalidering af analysemetoder efter ICH-guidelines
Verificering af kemiske standardmetoder beskrevet i farmakopéerne: f.eks. EP,
USP, BP, JP
Sparring med laboranter og kemikere
Vedligeholdelse og kvalificering af udstyr
Kundedialog

Din profil:
Du er farmaceut, cand. scient., kemiingeniør eller lignende med interesse for analytisk
kemi. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for følgende områder:






Analytisk kemi - gerne fra den farmaceutiske industri
Udvikling og validering af kemiske analysemetoder efter ICH guidelines
Farmakopéernes analysemetoder og verificering af dem
God fremstillingspraksis (GMP) og myndighedskrav
Vedligeholdelse og kvalificering af udstyr

Du er dygtig formidler i skrift og tale både på dansk og engelsk. Du er omhyggelig,
struktureret, fleksibel, ansvarsbevidst og udadvendt.
Det er vigtigt, at du trives med, at alt arbejde skal dokumenteres og kontrolleres.

Vi tilbyder:




Gode ansættelsesforhold inkl. pensionsordning
Alsidigt job med ansvar, faglige udfordringer og stor fleksibilitet
En travl arbejdsplads med god atmosfære og gode kolleger

Passer dine kvalifikationer og ambitioner til flere af ovenstående punkter, hører vi gerne
fra dig snarest. Ansøgningsfrist er 3. april 2018.
Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Anne Dorthe Madsen Brandt på
telefon 6593 2920.
Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til DB Lab A/S, Lille Tornbjerg Vej 24, 5220
Odense SØ, att.: Anne Dorthe Madsen Brandt eller via e-mail til adb@dblab.dk.

Om DB Lab
DB Lab A/S er et medarbejderejet GMP kontraktlaboratorium i Odense, der udfører
kemiske og mikrobiologiske analyser af råvarer, mellemprodukter, færdigvarer,
procesprøver m.m. for den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt producenter af
kosttilskud.
DB Lab er en servicevirksomhed med langvarige og tætte kunderelationer. Vi lægger
vægt på at være i løbende dialog med vore kunder, så vi kan yde den bedst mulige service
tilpasset den enkelte kunde. Kvalitet og troværdighed er vigtige parametre for vore
kunder og for DB Lab.
Vi påtager os både analyseopgaver efter standardforskrifter (f.eks. farmakopéer) og
opgaver, hvor vi er med helt fra starten med udvikling og validering af nye metoder efter
ICH-guidelines.
Mere information om DB Lab A/S kan ses på www.dblab.dk

