QC Ingenjör
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.
Mer om BioInvent: www.bioinvent.com
Vi söker en entusiastisk medarbetare med erfarenhet av proteinanalyser till vårt QC team. De
huvudsakliga arbetsuppgifterna är analys av antikroppar i samband med produktion och
kvalitetskontroll vid frisläppande av läkemedel. Du kommer också att arbeta med att utveckla och
validera analytiska metoder och instrument. Tjänsten innebär mycket laborativt arbete men också
planering, dokumentation och projektarbete. QC laboratoriet arbetar enligt GMP (Good
Manufacturing Practice) så noggrannhet är en viktig egenskap hos dig som ska jobba med oss. Du
kommer att arbeta i en dynamisk grupp med goda möjligheter till både karriär- och personlig
utveckling..
Lämplig bakgrund kan vara kemist med civilingenjör/högskoleexamen, Biomedicinsk Analytiker
eller annan relevant utbildning. Erfarenhet av GMP-(kvalitetskontroll) verksamhet och
proteinkemiska analyser är meriterande. Erfarenhet av mikrobiologiska metoder och aseptisk
hantering är önskvärt.
Viktiga personliga egenskaper är ansvarskänsla, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.
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- 12-19 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

