Vi söker en mikrobiolog
PharmaControl MQL AB är ett mikrobiologiskt kontraktslaboratorium som utför analyser på
uppdrag av läkemedels-, medical device- och bioteknikindustrin. PharmaControl utför
samtliga frisläppningsanalyser inom mikrobiologi men en stor del av verksamheten består av
valideringsarbete och mikrobiologiska specialstudier.
Vår vision är att vara den bästa partnern och det självklara valet inom mikrobiologi. Våra
kunder är allt från stora läkemedelsbolag till små utvecklingsbolag. Vi ger mikrobiologiskt
stöd och är en heltäckande partner inom mikrobiologi.
PharmaControl är en del av Eurofins Biopharma Product Testing med 40 medarbetare i
Sverige och 4000 globalt på 29 laboratorier. PharmaControl har idag 20 medarbetare
fördelade på funktionerna Mikrobiologisk support, QC och QA.
Till funktionen Mikrobiologisk Support söker vi nu en mikrobiolog. Tjänsten kommer ha
fokus mot metodvalideringar samt andra mikrobiologiska försök som t ex desinfektionsmedelsförsök och konserveringstest. Dessa försök innebär en tät kunddialog gällande bland
annat omfattning och tidsplan. I tjänsten ingår till viss del även löpande analyser av prover.
I funktionens arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Metodvalidering (Method Suitability Test och Interfering Factors Test)
• Konserveringstest, desinfektionstest, täthetstest mm
• Renrumskvalificering
• Mikrobiologiska riskanalyser
• Rådgivning
• Mikrobiologiska specialförsök
Din profil
• Högskoleutbildning med mikrobiologisk inriktning eller motsvarande
• God labberfarenhet, gärna med erfarenhet av mikrobiologiska metodvalideringar
• Arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustri eller liknande verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i GMP-styrd verksamhet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Det är meriterande med kunskap om aktuella farmakopékrav inom mikrobiologi och
erfarenhet av dess tillämpning
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper då metodvalideringar innebär tät kontakt
med våra kunder. Det är därför viktigt att vara serviceinriktad och ha god förmåga att se våra
kunders behov. Du har ett genuint intresse av våra kunder och de olika produkterna. Arbetet
kräver kvalitetsmedvetenhet, samarbetsförmåga och noggrannhet. Du är flexibel, kan planera
ditt arbete självständigt och levererar resultat i tid. Arbetet kan även innebära besök hos våra
kunder, varför det är en fördel om du har körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chefen för Mikrobiologisk
Support, Mikaela Glader på 018-430 22 07 eller mikaela.glader@pharmacontrol.se.
Välkommen med din ansökan till info@pharmacontrol.se. Intervjuer kommer att hållas
löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Sista ansökningsdag är 21 december 2017.

