BioInvent söker student för extraarbete med
cellodling
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-inclass immunreglerande antikropparför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i
samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en
spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot
regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller.
BioInvent har en egen produktionsanläggning för produktion av antikroppar för forskning fram till
kliniska prövningar i sen fas för både egna projekt och kundrelaterade projekt. Bolaget finns på
Ideon i Lund och har ca 60 medarbetare. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.manufacturing.bioinvent.com.
BioInvent använder celler till att producera rekombinanta proteiner. Cellerna kräver daglig tillsyn
och skötsel. För att förstärka organisationen i vår produktions och utvecklingsavdelning söker vi nu
1 -2 studenter som vill arbeta parallellt med studierna.
Arbetet kommer främst att ske på helger, kvällar, under semesterperioder och vid tillfälliga
arbetstoppar.
Egenskaper som är viktiga för jobbet är flexibilitet, noggrannhet, självständighet, förmåga att
dokumentera aktiviteter i laboratoriejournaler eller GMP dokumentation, nyfikenhet samt ett stort
intresse av att lära sig nya saker. Kunskaper och erfarenhet av sterilteknik är meriterande.
Vi erbjuder


Träning och utbildning i cellodling



Träning och utbildning i GMP



Erfarenheter från läkemedelsutveckling och production



Möjligheter till examensarbete

Huvudskaliga arbetsuppgifter:


Kontroll och provtagning från bioreaktorer



Cellhantering



Analys av metaboliska profiler

Vi ser helst att du läser andra eller tredje året på din utbildning då jobbet kräver upplärning och att
du får hands-on erfarenhet från cellodling och har ett intresse av läkemedelsproduktion.
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 tjänsten snarast, tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär
att vi kommer att stänga rekryteringen senast den 2017-12-15 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

