Laborant søges til fast stilling
Annonce information
Da en af vores kolleger har søgt nye udfordringer søger ZPD A/S snarest en
laborant/laboratorietekniker til en fast stilling i vores laboratorium.
Du bliver en del af laboratorie- og kvalitetsafdelingen som består af to laboranter,
en kvalitetsassistent samt kvalitetschefen.
Derudover vil du i dagligdagen arbejde tæt sammen med resten af virksomheden;
produktion, R&D, teknisk afdeling og salg.
ZPD A/S producerer Chondroitin Sulfate som anvendes til fødevarer, kosttilskud,
dyrefoder, kosmetik og lægemidler. ZPD A/S er inde en spændende udvikling og
udvider salget til endnu flere lande og kunder, hvorfor der er behov for yderligere
en laborant til at understøtte dette.
I hverdagen vil du arbejde tæt sammen med dine to laborant kolleger. Sammen vil
I sikre driften af laboratoriet, således at der udføres laboratoriearbejde af høj
kvalitet. Dit daglige arbejde vil du planlægge i samarbejde dine to laborant
kolleger, således at prøver analyseres til rette tid.
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Udførelse og afrapportering af basale mikrobiologiske analyser på In-proces
prøver
Udførelse og afrapportering af kemiske analyser på rå- og færdigvarer samt
In-proces prøver
Udførelse og afrapportering af alsidige og spændende analyser i henhold til
farmakopeerne, USP, Ph. Eur og JP
Vedligeholdelse af laboratoriets udstyr og kvalitetssystem, herunder
opdatering af procedurer
Deltage i udviklingsprojekter og trouble-shooting i produktionen.
Faglige kompetencer:
Den ideelle kandidat har en baggrund som laborant eller laboratorieteknikker og
erfaring med kemiske og/eller mikrobiologiske analyser.
Har du erfaring med, eller interesse for, vedligehold af laboratorieudstyr og
procedurer vil det blot være en fordel.
Da ZPD A/S har kunder indenfor både den farmaceutiske industri og
fødevareindustrien, er vi underlagt strenge kvalitetskrav og arbejder efter GMP
reglerne.
Det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde i et GMP reguleret
laboratoriemiljø.
Du kan læse mere om ZPD A/S og Chondroitin Sulfate på www.ZPD.dk
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte laboratoriet, Diana
eller Susanne på 76106848.
Ansøgning:
Ansøgningen med relevante bilag sendes til info@zpd.dk senest mandag den 13.
August.
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