
Thermo Fisher Scientific har börjat lägga ut erbjudanden om sommarjobb/sommarvikariat i lite större antal. 

Just nu ligger sju sommarjobb ute (se sid 2) men ev kan flera vara på gång den närmaste tiden. Håll 

dig själv uppdaterad med det senaste genom sökning på deras ”jobs site”, enligt nedanstående. 

För att skapa en aktuell uppdaterad lista då du själv vill kolla: 

1) Gå till sidan https://jobs.thermofisher.com/global/en/sweden-jobs

2) Skriv in SW (="summer work") som sökterm i den vänstra rutan och Uppsala i den högra och

klicka på Search-knappen t.h. 

https://jobs.thermofisher.com/global/en/sweden-jobs
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/150166BR/Processoperat%C3%B6r-Matris-Sommarvikarie
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/150166BR/Processoperat%C3%B6r-Matris-Sommarvikarie


• SW Materialhanterare 

Location Uppsala, Sweden 

Du kommer att vara en del av Thermo Fisher Scientific som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Internlogistiken är navet i 
produktionen för... 

• SW Materialhanterare Internlogistik 

Location Uppsala, Sweden 

Du kommer att vara en del av Thermo Fisher Scientific som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Internlogistiken är navet i 
produktionen för... 

• SW - Laboratory technician 

Location Uppsala, Sweden 

Du dokumenterar ditt arbete löpande enligt QSR krav och säkerställer att tillverkningen följer 
uppsatta processpecifikationer. Vi söker dig som har någon slags erfarenhet av arbete på lab. Letar 
du efter... 

• SW - Laboratory Technician 

Location Uppsala, Sweden 

Produktion Uppsala söker en laboratorietekniker till Tillverkning Bulk avsnitt Matris som består av 16 
personer och innehåller såväl maskintekniska som kemiska processer. Tjänsten innebär att du följer... 

• SW - Laboratory technician 

Location Uppsala, Sweden 

Du dokumenterar ditt arbete löpande enligt QSR krav och säkerställer att tillverkningen följer 
uppsatta processpecifikationer. Vi söker dig som har någon slags erfarenhet av arbete på lab. Letar 
du efter... 

• SW Customer Order Coordinator 

Location Uppsala, Sweden 

As a Customer Order Coordinator, you are responsible for ensuring that customer orders are 
executed in a timely manner and transportation setups and global export rules are followed 
according to company... 

• SW Material / Detailed planning 

Location Uppsala, Sweden 

Summer worker – Material / Detailed planning. Majoriteten av arbetet sker i vårt ERP system 
SAP/APO. com/ , reference, 200389BR. Susanne Steffner, Interim Planning Manager telefon, 073-329 
3542. zouave@thermofisher.... 

 

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202069BR/SW-Materialhanterare
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202069BR/SW-Materialhanterare
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202068BR/SW-Materialhanterare-Internlogistik
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202068BR/SW-Materialhanterare-Internlogistik
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202086BR/SW-Laboratory-technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202086BR/SW-Laboratory-technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202088BR/SW-Laboratory-Technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202088BR/SW-Laboratory-Technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202087BR/SW-Laboratory-technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/202087BR/SW-Laboratory-technician
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/200393BR/SW-Customer-Order-Coordinator
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/200393BR/SW-Customer-Order-Coordinator
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/200389BR/SW-Material-Detailed-planning
https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/200389BR/SW-Material-Detailed-planning

	Showing Search results for "sommarvikarie"



