
 

Sommarjobb - Laboratorieingengör, QC, Uppsala 

Thermo Fisher Scientific är ett globalt läkemedel- och bioteknikbolag med 100 000 

anställda och en årlig omsättning på över 40 miljarder dollar. I Uppsala finns den 

största svenska siten för Thermo Fisher med 800 medarbetare och vi är ett 

huvudsätena för en av våra divisioner globalt. Vi är verksamma inom strategiska, 

administrativa och affärsutvecklande aktiviteter samt hemvist för forskning och 

utveckling såväl som toppmodern tillverkning. 

 

Hur kommer du kunna påverka? 

Vi söker en laboratorieingenjör till gruppen Quality Control. 

Befattningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. 

Gruppen Quality Control består av 17 personer och tillhör avdelningen Product 

Quality. 

Gruppen ansvarar för att utföra kvalitetskontroller av råvaror och produkter, både från 

externa leverantörer och från företagets egen produktion. 

Mer om jobbet 

• Vi vänder oss till dig som är intresserad av praktiskt laborativt arbete. Du 

ska planera och utföra laborativa analyser samt utvärdera och dokumentera 

resultat. 



• De laborativa analyserna genomförs främst med företagets egen 

utrustning Phadia Laboratory System, Phadia 100 och Phadia 250, och 

resultatbearbetning görs i ett internt utvecklat elektroniskt 

laboratoriedatasystem (QIMS). 

• Ansvar för analysutrustning samt avvikelsehantering ingår också i rollen. 

• Arbetet sker enligt LEAN-principer med visuell planering, standardiserat 

arbetssätt och ständiga förbättringar. I din roll förväntas du därför initiera och 

driva förbättringsarbete inom dina ansvarsområden. 

Vem söker vi? 

Du har en högskoleutbildning med naturvetenskaplig inriktning, Biomedicinsk 

analytiker eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av 

laboratoriearbete och LEAN i en kvalitetsreglerad verksamhet (GMP/QSR/ISO 

13485). Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och noggrann. Du arbetar effektivt, 

strukturerat och har en förmåga att planera eget arbete och hålla tempo. Samtidigt 

skall du också ha lätt för att kommunicera och arbeta i team. För att klara av 

arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt skall du behärska svenska och 

engelska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

  

Är du intresserad? 

Letar du efter ett meningsfullt jobb på ett internationellt företag som har starka 

värderingar? Vill du ha ett varierande jobb med eget ansvar där du verkligen kan 

göra en skillnad i människors vardag? Vår vision är att hjälpa våra kunder att göra 

världen sundare, renare och säkrare. Om detta låter intressant så kan du vara den 

personen vi söker! 



SÖK NU via vår karriärsida https://jobs.thermofisher.com/ senast 4e April. 

Frågor? 

Välkommen att kontakta: 

Sonia Zouave, Regional Recruiter sonia.zouave@thermofisher.com 

 

Thermo Fisher Scientific värdesätter lika anställningsmöjligheter för alla personer och 

uppmuntrar en bredd av sökanden oavsett ålder, etnisk tillhörighet, funktionalitet, 

religion, könsidentitet och sexuell läggning. 

Apply Now  

https://jobs.thermofisher.com/global/en/apply?jobSeqNo=TFSCGLOBAL199651BREXTERNALENGLOBAL

