VI SØKER

Laboratorieingeniør
Sentrallaboratoriet er lokalisert på Verdalskalk AS sitt industriområde
på Hylla (Trøndelag) og er ansvarlig for laboratorievirksomheten
i konsernet. Sentrallaboratoriet påtar seg laboratorieoppdrag for
konsernets selskaper og utgjør selskapenes kompetanse på kjemiske
og fysiske analysemetoder, samt prøveuttak og håndtering av prøver for
analyse. Sentrallaboratoriet skal som en del av Franzefoss Minerals ha et
kvalitetssystem (TQM) som tilsvarer kravene i ISO 9001, 14001 og relevante
GxP-guidelines for farmasiproduksjon.

Arbeidsoppgaver:

Laboratorieingeniøren skal være superbruker for konsernets LIMSsystem, bistå produksjon, salg og utviklingsavdelinger med kvalitetssikret analysedata, innkjøp og kvalitetssikring av forbruksartikler,
arealer og utstyr, samt noe teknisk ansvar. Ingeniøren vil i tillegg inneha
signeringsmyndighet på avdelingens sertifikater til valgte markedsområder som stedfortreder for Laboratoriesjef. Deltagelse ved innputt
til ledelsens gjennomgåelse og budsjett for fagområde. Det forventes
også deltagelse i det daglige analysearbeidet ved avdelingen, herunder
prøvepreparering og analyser. Laboratorieingeniøren rapporterer
direkte til laboratoriesjef.

Krav til utdanning og kvalifikasjoner:

• Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdannelse innen kjemi/realfag, fortrinnsvis analytisk kjemi/uorganisk kjemi
• God kunnskap om LIMS-systemer og bruk
• Erfaring fra HMS-fokus på lab
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
• ≥5 års dokumentert erfaring fra arbeid i/med kvalitetskontroll/labdrift

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner:
•
•
•
•

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner
Instrumenterfaring med XRF
Instrumenterfaring titrator/våtkjemiske teknikker
Instrumenterfaring partikkelfordelingsanalyser/kornfordelingsanalyser

Personlige egenskaper:
• Evne til å kvalitetssikre egen fremdrift og sjonglere mange baller i luften
• Selvstendig
• Problemløser av natur
• Stå på vilje
• Tilpasningsdyktig i liten organisasjon
• HMS-kultur i ryggmargen

Vi tilbyr:

Gode lønns- forsikrings- og pensjonsordninger
Nærmere opplysning om stillingen,kontakt:
Laboratoriesjef Rune Landsem, rune.landsem@kalk.no, tlf: 97158497
Søknad og CV sendes til Rune Landsem.
Søknadsfrist 12.06.2020.

Franzefoss Minerals AS er i dag en av Norges ledende
leverandører av kalk og dolomitt til bygg og anlegg, industri
og eksport, landbruk, miljø og vassdragsmarkedet. Vi har
produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. I dag er
vi 165 ansatte og fem lærlinger. Omsetningen i 2019 var TNOK 427.
Vår kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 9001:2015 og
ISO 14001:2015. Hovedkontoret er på Rud i Bærum.

www.kalk.no

