Curida er en internasjonal farmasøytisk bedrift i hjertet av Elverum. Vi utfører produksjon 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.

Analytiker søkes til kjemisk laboratorium, Quality Control.
På bakgrunn av økt oppdragsmengde har vi behov for flere ressurser på vår kjemiske lab, og
ønsker derfor å knytte til oss gode kandidater for å styrke avdelingen. Vi tilbyr meget
spennende stillinger i et dynamisk miljø, med gode utviklingsmuligheter for de rette
personene.
På kjemisk laboratorium benytter vi bla. instrumenter som HPLC/UPLC, GC, FT-IR, AAS,
UV-spektrofotometer, autotitrator og rheometer.
Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

•
•
•
•
•

Utførelse av kjemiske analyser ved hjelp av ulike teknikker
Utarbeidelse av analyseprotokoller og rapporter
Forbedre og implementere nye rutiner og metoder
Bidra til digitalisering av QC-systemet på laboratoriet
Faglig ressursperson innen kjemisk analyse

Ønskede kvalifikasjoner:

•
•
•
•
•

Bachelorgrad i analytisk kjemi eller tilsvarende
Erfaring innen analytisk kjemi, fortrinnsvis fra farmasøytisk industri
Kjennskap til GMP, ICH Guidelines, Europeiske farmakopeen, og andre relevante
lovverk og retningslinjer
Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
Før tiltredelse må politiattest av ny dato leveres, jfr. legemiddelloven §30a.

Personlige egenskaper:
•
•
•
•

Du er analytisk, nøyaktig og jobber målrettet
Du trives i et GMP regulert miljø, og setter høye krav til din egen og andres innsats
Du trives med å jobbe både selvstendig og i team
Du identifiserer deg med våre verdier: fleksibel, entusiastisk, troverdig og modig

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et høykompetent internasjonalt miljø.
Søknad
Søknad og CV sendes til HR@curida.no senest innen 13. april 2020. Søknader vil bli
behandlet fortløpende. Det bør fremgå av søknaden hvilken stilling den gjelder.
For spørsmål om stillingen, kontakt gruppeleder kjemisk lab Camilla Lundberg, tel 958 89 609
eller HR sjef Anita Standal, tel 934 13 898.

