BioInvent söker en Quality Control Manager
BioInvent International AB är ett forskningsbolag inriktat på forskning och utveckling av
immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Med ett av världens största
antikroppsbibliotek och en unik, egenutvecklad discovery plattform identifieras optimala
målstrukturer och antikroppar för behandling av olika tumörtyper. BioInvent har en egen
produktionsanläggning för produktion av kliniskt material för både egna projekt och
kundrelaterade projekt. Bolaget finns på Ideon i Lund och har ca 55 medarbetare. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.bioinvent.com.
BioInvent är inne i ett expansivt skede och söker därför en erfaren QC Manager. Lämplig bakgrund
är doktorsexamen eller annan högskoleutbildning med relevant inriktning samt mångårig
erfarenhet i ledande befattning av arbete inom kvalitetskontroll vid produktion och frisläppande av
produkter för kliniska studier. Erfarenhet av GMP-verksamhet och proteinkemiska analyser är ett
krav (minst 10 år). Erfarenhet av mikrobiologiska metoder och aseptisk hantering är önskvärt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att ansvara för frisläppande av råvaror, för miljökontroll i
tillverkningsanläggningen samt att arbetet bedrivs enligt gällande regler och riktlinjer. Tjänsten kan
också innebära laborativt arbete men fokus ligger på att leda och planera verksamheten inom QC
samt rapportering och dokumentation inom produktionsprojekten.
Du måste ha en positiv attityd, en stark vilja att utveckla dig själv och dina medarbetare samt en
förmåga att leda, entusiasmera och förbättra. En mycket god förmåga att kommunicera,
dokumentera och jobba i team är viktigt för tjänsten. Erfarenhet av LEAN processer och
personalledning är också meriterande.
BioInvent arbetar på en utpräglat internationell marknad vilket innebär att du, förutom svenska,
måste behärska engelska i tal och skrift.
Då vi har behov av att tillsätta vakansen snarast tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär
att vi kommer att stänga rekryteringen senast den 2017-09-17 men att det kan komma att ske
innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka tjänsten snarast om du är
intresserad.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsbolag samt
säljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan, märkt med aktuell tjänst, till BioInvent International AB;
applications@bioinvent.com

