Laboratoriekoordinator/Skiftledare till SGS DNA i
Köping/Västerås
SGS DNA står inför en spännande tillväxt- och utvecklingsresa. Under 2019 utökar vi antalet
anställda och under första delen av 2020 flyttar vi till nya lokaler i Västerås. Vill du vara med på
den resan och jobba med produkter som kan rädda liv?
SGS DNA är ett välrenommerat företag som ingår i QIAGEN koncernen. Företaget ligger i
Köping och har 70 anställda. Vi jobbar med kundanpassade medicintekniska produkter för i
första hand diagnostik (IVD) men även andra användningsområden. Företaget tillhandahåller
även vissa relaterade tjänster som analys och stabilitetsstudier. Vi applicerar Medicinsktekniska
direktiven, ISO13485 (EU) och 21CFR820 (USA). SGS DNAs kunder finns på den europeiska
och amerikanska marknaden och vi omsatte ca 50 miljoner SEK under förra året. Vi befinner oss
i en expansiv period. Vi jobbar i en internationell miljö och företagsspråket är engelska.
Produktionsavdelningen på SGS DNA består av 4 avdelningar vars uppgift är att i olika
processer tillverka kundanpassade oligonucleotider. Inom produktion jobbar 35 medarbetare
ledda av produktionschef och tre gruppchefer. Vi söker nu till reningsavdelningen en
laboratoriekoordinator/Skiftledare. Detta är en ny roll inom avdelningen och kommer att
anpassas i samarbete med gruppchefen.
Laboratoriekoordinator/skiftledare:
Som laboratoriekoordinator/skiftledare inom produktion kommer du vara gruppchefen högra
hand och verka för en stabil och effektiv produktionsprocess. Som skiftledare kommer du planera
och koordinera arbetet rörande det kommande skiftarbetet. Du motiverar och uppmuntrar
medarbetarna att delta med engagemang i arbetet och främja en bra arbetsmiljö. Du använder
LEAN-tänk och tekniker i det dagliga arbetet, tillsammans med dina medarbetare arbetar du med
ständiga förbättringar.
Din uppgift:
 Supportera gruppchefen i resursplanering (personal, utrustning, renrum).
 Rapportering och uppföljning av kundordrar.
 Felsökning och flaskhalsar
 Processförbättringar och projektarbete
 Tekniska produktbedömningar
 Vara skiftledare i ett 2 skift system.
Din bakgrund:
 Dokumenterad erfarenhet från ledarskapsroll inom processindustri eller liknande
 Akademisk examen inom bioteknik, kemiteknik, naturvetenskap eller annan likvärdig
utbildning.
 Erfarenhet från arbete med kundrelationer
 Kunskaper om arbete enligt GMP, gärna relaterade till medicinteknik, dvs. ISO13485
och/eller 21CFR820
 Det är ett krav att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
 Baskunskaper inom LEAN ses som meriterande

Personliga egenskaper:
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, är engagerad och kan motivera andra. Du har lätt
för att ta initiativ och har förmåga att hantera konflikter. Du tar ansvar för fattade beslut och ser
till att arbetet blir utfört enligt plan. Du ser förändring som något positivt och kan engagera och
supporta din grupp under processen. Du ser möjligheter och har en ”can do” mentalitet.
Du arbetar strukturerat och kan prioritera ditt arbete. Du är i grunden positiv och tycker om att
arbeta med andra människor mot gemensamma mål.
Arbetstid/varaktighet
Heltid/tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktpersoner
Uwe Dehnert TDC chef 0221-29650 (Växeln)
Andreas Bsenko, Unionen, 0221-29550 (Växeln)
Ansökan
Välkommen med Din ansökan, innehållande ett personligt brev och CV/meritförteckning.
Sista ansökningsdag 2019-09-15, urval och intervjuer sker efter ansökningstidens utgång.
Ange tjänstens titel som referens
Vi tar emot ansökan via epost: work@sgsdna.com
Läs mer om SGS DNA på www.sgsdna.com
Läs mer om vårt moderbolag Qiagen på www.qiagen.com
Läs mer om alla våra lediga tjänsten på www.sgsdna.com/work-with-us

