Curida er en internasjonal farmasøytisk bedrift i hjertet av Elverum. Vi tilbyr
kontraktproduksjon og -utvikling av legemidler og næringsmidler på vegne av våre kunder.
Vår tradisjonsrike fabrikk i Elverum er spesialisert på flytende produkter, og vi har avansert
teknologi for produksjon av en rekke produkttyper. Vi tilbyr også laboratorieanalyser og ulike
tjenester innenfor farmasøytisk utvikling, samt råvaretjenester. Vi opererer i det
internasjonale markedet og produserer i hovedsak for eksport. Selskapet ble etablert i 2015,
og er inne i en spennende vekstfase. Vi besitter kompetanse som er av stor betydning for
utviklingen av norsk helseindustri. Vi har også et unikt nettverk innenfor bioteknologi- og
legemiddelbransjen, og er en integrert del av miljøet i Oslo Cancer Cluster. Vår visjon er å
bli et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon.

Vi søker laboratorieassistent til kjemisk laboratorium, Quality Control
Vi søker en laboratorieassistent til 100% stilling som kan utføre laboratoriearbeid på kjemisk
laboratorium. Vi har et bredt utvalg av analyser, bl.a HPLC, AAS, FT-IR, UV-Vis
spektrofotometri, pH, viskositet, polarimetri, autotitrator, kokepunkt- og smeltepunktsapparat,
partikkelstørrelse og partikkeldistribusjon.

Som laboratorieassistent vil du:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeide tett med avdelingens analytikere
Utføre laboratoriearbeid i forbindelse med fabrikkens ulike prosjekter
Utføre daglige vedlikeholdsoppgaver relatert til laboratoriedrift
Tillaging av reagenser, standarder, renhold av glassutstyr og andre forefallende
oppgaver.
Oppfølging og ansvar for laboratorieutstyr
Bidra i analyser av råvarer og ferdige produkt
Få full opplæring ihht. fabrikkens og laboratoriets retningslinjer

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•
•

Fagbrev i laboratoriefaget
Apotektekniker
Laborant eller erfaring som laboratorieassistent
Relevant erfaring innen analytisk labdrift

Personlige egenskaper:
•

Positiv

•
•
•
•
•
•
•

Nøyaktig og systematisk
Lærevillig og faglig engasjert
Gode samarbeidsevner
Evne å jobbe selvstendig, ryddig og strukturert
Høy arbeidskapasitet
Evne til å håndtere nye oppgaver og trives med en hektisk hverdag
Å kunne leve etter våre verdier: fleksibel, entusiastisk, troverdig og modig.

Vil tilbyr konkurransedyktige betingelser i et høykompetent internasjonalt miljø.
Søknad
Søknad og CV merkes "Labassistent KLAB", og sendes til HR@curida.no senest innen 15.
mars 2019. Søknader vil bli behandlet fortløpende.
For spørsmål om stillingen, kontakt Ida Brenna (mobil: 900 27 474) eller Fabrikksjef Stig Vestveit
(mobil: 915 40 058).

Søkeord:
Laborant
Labassistent
Kjemi
Bioteknologi
Farmasi
Legemiddelindustri
Laboratoriearbeid
Analyse
Analytisk kjemi
Organisk Kjemi
Råvareanalyse
HPLC
GC
IR
UV
Spektroskopi
pH

