AVOIN TYÖTEHTÄVÄ
Tuotantoasiantuntija (Molekyylibiologia / Mikrobiologia)
Alimetrics Diagnostics Oy hakee vakituiseen työsuhteeseen Tuotantoasiantuntijaa.
Tässä tehtävässä olet osa tiimiä, joka vastaa asiakasprojektien laboratorioanalyysien
suorittamisesta ja tulosten raportoinnista, päämääränä niiden korkea laatu,
luotettavuus ja toistettavuus.
Pääasialliset työtehtävät:
• laboratorion
rutiinianalytiikan
suorittaminen
(näyterekisterin
ylläpito,
näytteenkäsittely, DNA-eristys, qPCR-analyysit, kemialliset analyysit ja
immunologiset määritykset)
• tulosten raportointi käyttäen SOP:n mukaisia raporttipohjia
• BioFreeze™ säilytysliuoksen valmistaminen, lähetys ja vastaanotto
• tuotannon seurantajärjestelmän ylläpito
• varastonhallinta ja reagenssitilaukset
Edellytykset tehtävään:
• kokemus molekyylibiologian laboratoriotyöskentelystä (erityisesti PCR-tekniikat)
• koulutuksesi voi olla esimerkiksi Laboratorioanalyytikko (AMK) tai biotieteellisen
alan maisteri
• kokemus nopeatempoisesta projektityöskentelystä
• hyvät MS Office -ohjelmiston käyttötaidot
• analyyttinen ajattelutapa, huolellisuus ja tarkkuus
Erotut eduksesi mikäli omaat:
• ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja
• hyvät vuorovaikutustaidot
• oma-aloitteisuutta ja kyvyn itsenäiseen työskentelyyn
• kokemusta tilasto-ohjelmien (SPSS) käytöstä
• kyvyn kommunikoida sujuvasti englanniksi (suullinen ja kirjallinen)
• kokemusta asiakaspalvelusta
Tarjoamme:
• mahdollisuuden osallistua suolistomikrobiomin tutkimustyöhön eri tieteenalojen
asiantuntijoiden kanssa
• ammattitaitoisen työyhteisön tuen tehtävässä menestymiseen
• mahdollisuuden vaikuttaa tuotteiden kehitystyöhön
• tukea kehittymiseen ammatillisesti ja kasvaa yhdessä yrityksemme kanssa
• tilaisuuden laajentaa rooliasi asiakkuusvastaavaksi osaksi myyntitiimiä
Työtehtävän kuvaus
Tyypillinen asiakasprojekti alkaa BioFreeze™ -säilytysliuoksen valmistamisesta,
pakkaamisesta ja lähettämisestä asiakkaan toimipisteeseen. Asiakas kerää näytteet ja
Alimetrics Diagnostics Oy
Koskelontie 19 B
02920 Espoo

diagnostics@alimetrics.com

Y-tunnus 2360294-4

AVOIN TYÖTEHTÄVÄ
palauttaa ne laboratorioomme. Projektin alkuvaiheessa lähetykset vastaanotetaan,
kirjataan tiedot näyterekisteriin ja projektiin tilattujen analyysien aloitus organisoidaan.
Laboratorioanalyysien suoritus aikataulutetaan käynnissä olevien muiden projektien
lomaan siten, että tulokset valmistuvan sovittuun määräaikaan mennessä.
Analyysivaihe alkaa DNA-eristyksellä ja kemiallisten / immunologisten analyysien
esikäsittelyllä, jotka toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti ja joita seuraa
projektikohtaiset laboratorioanalyysit. Laadunvarmistuksen läpikäyneiden tulosten
perusteella laaditaan raportti, mikä toimitetaan asiakkaalle. Tuotantoasiantuntija
osallistuu projektin eri työvaiheiden suorittamiseen yhteistyössä tiimin kanssa.
Yrityskuvaus
Alimetrics Diagnostics Oy on vuonna 2017 perustettu, vahvasti kasvava suomalainen
laboratorioanalyysipalveluita tarjoava yritys, joka toimii pääasiassa kansainvälisillä
markkinoilla. Tuotteemme ovat eläinten ja ihmisten suolistomikrobiomin tutkimiseen
käytettävät diagnostiset analyysipaneelit sekä näytteiden säilytysliuos BioFreeze™.
Alimetrics Diagnostics Oy kuuluu Alimetrics-konserniin, ja toimimme sisaryrityksemme
Alimetrics Research Oy:n kanssa tiiviissä yhteistyössä. Yhdessä muodostamme noin 15
hengen tiimin, johon kuuluu asiantuntijoita eri tieteenaloilta. Yrityksemme sijaitsee
Espoossa osoitteessa Koskelontie 19 B. Lisää tietoa yrityksistämme löydät osoitteesta
www.alimetrics.com.
Mikäli kiinnostuit, niin hae paikkaa välittömästi, kuitenkin viimeistään 13.12.2020
mennessä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Lähetä hakemuksesi
palkkatoiveineen ja CV osoitteeseen diagnostics@alimetrics.com
Lisätietoja tehtävästä antaa Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tommi Timoharju
050 5923004 ma -pe 9.00 – 15.00
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