TdB Labs söker en Quality Assurance Manager
TdB Labs AB is a small family owned biotech company with 10 members of staff based in Uppsala. The
company specializes in developing, manufacturing and selling polysaccharide products, with focus
on dextran derivatives. Apart from our standard range of products we also offer customer specific
products and analytical services. Our strict quality system ensures that our manufacturing process
and analyses have a high quality and reproducibility. TdB Labs AB gained an ISO certification in 2015.
Please visit our website www.tdblabs.se/
Rollen:
Vi söker en Quality Assurance Manager som har erfarenhet av kvalitetsarbete. Du skall ha en
akademisk utbildning inom kemi och ha arbetat som kvalitetsansvarig enligt ISO-standarden. Positivt
är om du har lett mindre projekt och ett mindre team samt tycker om att vara delaktig i strategiskt
arbete. Meriterande om du har haft visst personalansvar samt ingått i en ledningsgrupp.
Som huvudansvarig QA-Manager säkerställer du att alla avdelningar uppfyller kraven i ISO 9001. Du
kommer främst att:
•

Ansvara för godkännande av startmaterial och produkter

•

Ansvara för och driva analysprojekt

•

Bearbeta avvikelser och reklamationer samt ändringshanteringar

•

Upprätta, uppdatera och kontrollera att SOP:ar implementeras och följs

•

Utbilda och engagera personal i kvalitetsledningssystemet

•

Driva förbättringsarbete

•

Arbeta med riskhantering

•

Utföra interna revisioner och hantera kundrevisioner

•

Hantera myndighetsinspektioner

•

Ansvara för inköp

Kvalifikationskrav för tjänsten:
•

Akademisk examen med kemiinriktning

•

Flytande svenska och engelska i tal och i skrift

•

5 års erfarenhet av kvalitetsarbete

Vi söker dig som är driven, engagerad samt kan samarbeta och kommunicera väl då vi består av ett
litet och nära team. På TdB Labs är vi prestigelösa och empatiska vilket vi förstås även vill att du skall
vara. Du är social, positiv och flexibel och har förmåga att lösa och ta ansvar för de problem som du
ställs inför på ett systematiskt och rationellt sätt.
Omfattning: 100% tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Placering: Uppsala
Antal platser: 1
Tillträde: 16:e mars 2020 eller enligt överenskommelse

Urval sker löpande så skicka ditt CV och personliga brev snarast, dock senast 2020-02-23 till
charlotte@tdblabs.se. Vid frågor avseende anställningen är du välkommen att kontakta CEO
Charlotte de Belder Tesséus mobil: 076–8067788.
Välkommen med din ansökan!
Vad vi erbjuder:
•

Rollen som Quality Assurance Manager på TdB Labs innebär en unik chans att växa med
bolaget. TdB Labs är inne i en expansiv fas där du som anställd kommer att ha ett stort
inflytande över din egen arbetssituation och bolagets utveckling.

•

På TdB kommer du att arbeta i en internationell miljö. Våra kunder återfinns inom både
akademi och industri över hela värden.

•

TdB Labs tror på mångfald; vi är övertygade om att en blandning av människor med olika
erfarenheter och bakgrunder gör oss starkare.

•

TdB Labs tillämpar flextid och vi i erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag.

