LABORANT/BIOANALYTIKER
RefLab ApS søger dygtig og engageret laborant/
bioanalytiker til 1-årigt barselsvikariat
RefLab er en mindre in vitro-diagnostisk virksomhed, der analyserer, producerer og markedsfører
allergi- og urtikaria-tests for sygehuse og speciallæger.
Som laborant/bioanalytiker hos RefLab bliver din opgave at analysere allergi- og urtikaria-prøver i
vores servicelaboratorium samt at afgive svar til vores kunder over hele verden. Du vil blive
involveret i og få ansvar for en bred vifte af opgaver i laboratoriet og på kontoret. Endvidere bliver
du i samarbejde med vores andre medarbejdere involveret i opgaver indenfor produktion,
kvalitetskontrol samt projekter indenfor allergiforskning.
Vi søger dig, som vil have et udfordrende og fleksibelt arbejde i en spændende og innovativ
virksomhed indenfor allergidiagnostik. Du har en baggrund som laborant eller bioanalytiker, og er i
stand til at arbejde selvstændigt, systematisk samt bevare overblikket og arbejde effektivt i travle
perioder. Vi lægger vægt på, at du er fleksibel, kunde- og serviceorienteret samt behersker engelsk
i skrift og tale.
Servicelaboratoriet, hvor du vil blive ansat, er en afgørende del af virksomheden. Vi samarbejder
tæt med vores kunder ifm. udredning af allergi hos patienter. Du bliver en del af et hold af dybt
engagerede, dygtige og målrettede kollegaer, som deler en fælles vision. Vi har en uhøjtidelig
omgangstone og er et team, der løfter i flok.
Vi tilbyder dig:
 Et udviklende og spændende job indenfor allergi/urtikaria-diagnostik
 En fleksibel arbejdsdag med mange varierende opgaver
 Stort ansvar og frihed
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Hanna S. Clementsen, laborant,
eller Lise Bo, Quality Manager, på tlf. 70 70 23 45. Send venligst en kort ansøgning og CV senest d.
10. maj 2021 via e-mail til info@reflab.dk. Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende
med henblik på ansættelse hurtigst muligt.
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