Avdeling for kvalitet har ledig en spennende og utviklende stilling i
Kragerø som
Kvalitetskontrollsjef / QC Director
- med spesielt fagansvar for metodeutvikling innenfor
spektroskopi/kjemometri og kromatografi
Som leder av Kvalitetskontroll-laboratoriet vil du ha overordnet ansvar
for 5 medarbeidere og en moderne instrumentpark, primært innenfor
organisk analyse.
Som fagansvarlig vil du dessuten ha en sentral rolle mht
analysemetoder benyttet ved vårt laboratorium i Kragerø, primært
innenfor spektroskopi og kjemometri, samt kromatografi.
Vistin Pharma AS er et
farmasøytisk selskap som
ble etablert i 2015.
Selskapet har
hovedkontor i Oslo, og
moderne
produksjonsanlegg i
Kragerø.
Selskapet er en ledende
global leverandør av
Metformin, et legemiddel
som brukes til behandling
avl Diabetes 2
Vistin Pharma har i dag
totalt 65 engasjerte
medarbeidere, og 55 av
disse arbeider i Kragerø.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:
 Daglig drift av kvalitetskontroll-laboratoriet, herunder
 Ansvar for GMP-rutiner i laboratoriet
 HMS-oppfølgning
 Personal-oppfølgning
 Deltagelse i budsjettprosessen
 Ansvar for kontinuerlig forbedring og effektivisering av
arbeidsprosesser og rutiner (5S/Lean)
 Hovedansvar for NIR, Raman og kjemometri-metodikk, herunder
 Vedlikehold og forbedring av eksisterende biblioteker og metoder
 Metodeoverføring
 Design og utvikling av nye metoder
 Opplæring og implementering av metoder
 Bidra med problemløsing
 Utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til metoder og
instrumenter (SOPer og instrukser, protokoller, rapporter,
regulatorisk dokumentasjon mm)
 Delta i og lede Avviks- og OOS-behandling
 Deltagelse i prosjektarbeid
Ønskede kvalifikasjoner:








Erfaring med spektroskopi og kjemometri/data-analyse
Kjennskap til kromatografi og generell analytisk kjemi
Utdanning på Master- eller Doktorgradsnivå, fortrinnsvis innen
analytisk kjemi
Erfaring med GMP og kvalitetsarbeid er en fordel
God skriftlig framstillingsevne, norsk og engelsk
Gode samarbeidsegenskaper for tverrfaglig samarbeid
Ledererfaring er ønskelig

Vi søker en person med som arbeider selvstendig og strukturert, er
nøyaktig og beslutningsdyktig med evne til å organisere, veilede,
prioritere og motivere medarbeiderne i et til tider hektisk arbeidsmiljø.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ellen
Merete Kolderup, Director Quality, tlf. 92663427. Se også
www.vistin.com
Søknad og CV sendes personal@vistin.com innen 20. August 2018

