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          Lund, 2018-11-13 

Laboratorietekniker 

Anställningsort: Medicon Village i Lund, Sverige 

Rapporterar till: Laboratory Director 

 

Jobbeskrivning 

Immunovia i Lund förbereder sig för att utföra klinisk diagnostik i det kliniska laboratorium som är i 

ett uppbyggnadsskede.  

Vi söker därmed en Laboratorietekniker för rutinanalys av kliniska prover samt som kommer att vara 

delaktig i utarbetandet av rutiner kring provhantering, provanalys och svarsrutiner under 

uppbyggnadsfasen. Laboratoriearbetet består av registrering, hantering, analys och bedömning av 

patientprover.  

Vi söker dig som vill jobba i ett dynamiskt team med stort engagemang som jobbar dedikerat mot 

samma mål. Samtidigt krävs stor noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet eftersom vi efterlever ISO 

17025 samt GLP där dokumentation är mycket viktigt. 

Ditt dagliga arbete innehåller: 

 Laborativa förberedelser för analys 

 Provhantering 

 Rutinanalys av kliniska prover 

 Inköp av material, mottagningskontroll och lagerhantering  

 Dokumentation i enlighet med vårt kvalitetssystem samt affärssystem och LIMS 

 

Krav och kvalifikationer: 

 Vi söker en medarbetare som är utbildad Biomedicinsk analytiker eller motsvarande. 

 Du har intresse och erfarenhet av laborativt arbete.  

 Erfarenhet av arbete i en ISO/GLP reglerad verksamhet är meriterande.  

 Noggrannhet samt dokumentationsvana är ett krav.  

 Dokumentation och information förekommer på svenska och engelska varför du ska 

behärska dessa språk flytande i tal och skrift.  

 Du bör även ha god datorvana samt goda kunskaper i Office-paketet. 

 

Personliga egenskaper: 

 Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och strukturerad samt kan prioritera 

ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt.  

 Du har god samarbetsförmåga och förväntas vara engagerad, initiativtagande och 

tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten, du kan arbeta 

både självständigt och i team. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 



 
 

2 
 

Vad Immunovia erbjuder: 

 En liten organisation med snabba beslut   

 En arbetsplats med stark kundfokus 

 Ett informellt och uppmuntrande arbetsklimat 

 En internationell arbetsmiljö 

 Stor möjlighet att påverka ditt eget arbete 

 

Anställning och information: 

Anställningen är ett vikariat på 12 månader. 

Ansökan: 

Skicka din ansökan, CV samt personliga brev till hr@immunovia.com. Vi hanterar ansökningarna 

löpande. Sista ansökningsdag är 1 december 2018. För mer information vänligen kontakta Madeleine 

Rosén, Laboratory Director, telefon: 0709-75 75 59, e-mail: madeleine.rosen@immunovia.com. 

Om Immunovia  

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds 

universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. 

Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den 

till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och 

mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, 

baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska 

valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade 

testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med 

fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.  

(Källa: www.immunovia.com) 

För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 
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