Laborant vikariat

Laboratorieanalyser til klinisk forskning

BioXpedia er et R&D og servicelaboratorie der tilbyder forskellige avancerede teknikker
til ekstraktion og analyse af DNA/RNA og proteiner. Analyse af prøver udføres i tæt samarbejde med kliniske
forskningsgrupper og biotek- og medicinal industri.
I forbindelse med udbrud af Covid-19 har vi fået en kontakt med Aarhus Universitetshospital, hvor vi udfører
RNA ekstraktionsdelen på Covid-19 prøver fra Region Midtjylland. I den forbindelse står vi og mangler 1
laborant til et vikariat hurtigst mulig og foreløbigt frem til 1. januar 2021.
Dine arbejdsopgaver
Dine daglige arbejdsopgaver vil indebære ekstraktion af RNA på Covid-19 prøver, forberede reagenser og
andre gøremål til analysen samt hjælpe med at holde laboratoriet ryddeligt. Der vil også være opgaver som
pakkemodtagelse og andre små administrative opgaver.
Din profil:
✓ Det er et krav, at du er uddannet laborant.
✓ At du er systematisk og struktureret.
✓ At du fleksibel.
✓ At du er god til at kommunikere og samarbejde.
✓ At du engagerer dig i dit arbejde og dine kollegaer.
✓ At du har en positiv tilgang til hverdagen.
✓ Du taler og skriver dansk og engelsk.
Du vil i alle tilfælde gennemgå en grundig oplæring, så både du og vi føler os trygge. Det vigtigste er, at du
har lyst til faglige udfordringer og at arbejde aktivt for at bibeholde et godt socialt miljø.
Du tilbydes
En tidsbegrænset timelønnet stilling med min 25 timer og max 37 timer om ugen. Timetallet vil variere alt
efter hvor mange Covid-19 prøver vi modtager. Arbejdstiden ligger hverdags eftermiddage/aftener indenfor
tidsrummet 12:00 – 19:00, og i weekender og helligdage indenfor tidsrummet 08:30 – 17:00. Der vil være
weekendarbejde hver anden weekend. Der udarbejdes vagtplan med arbejdstider for 14 dage frem i tiden.
Ansættelsen er i en vækstvirksomhed hvor kvalitet og service prioriteres højt, og hvor der er en uformel og
direkte omgangstone.
Send din ansøgning
Hvis du matcher ovenstående, så send gerne din ansøgning og CV snarest muligt til iben@bioxpedia.com.
Der indkaldes løbende til samtaler med ansættelse snarest muligt.
For yderligere information kontakt ledende laborant Iben Skov på iben@bioxpedia.com eller 2068 4276.
BioXpedia
BioXpedia A/S is a service laboratory founded in 2017 to provide high quality cost effective targeted biomarker screening to preclinical and clinical researchers. Our main focus is on the identification of new clinically useful biomarkers for patient stratification,
treatment response, and discovery of potential drug targets. BioXpedia provides high-throughput sample preparation and multiomic
screening and analyses on multiple biological levels. We offer rapid high-throughput analysis using multiplex low-volume
technologies, such as Fluidigm Biomark, Olink Proteomics, Meso Scale Discovery and NanoString for the most effective use of valuable
clinical samples.
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