
Vil du jobbe i et av Norges mest spennende bioteknologiselskaper? Diatec Monoclonals er et norsk 

privat selskap med ekspertise innen produksjon av monoklonale antistoffer for diagnostisk og 

terapeutisk bruk. 35 ansatte jobber for tiden to steder i Forskningsparken og Technopolis på 

Fornebu. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og GMP. I løpet av de siste 3 årene har vi 

doblet inntektene våre, og målene våre mot 2025 er ambisiøse. 

 

Vi ser etter en laboratorieingeniør/operatør til våre daglige produksjonsrutiner på Technopolis, 

Fornebu 

Ansvar: 

Som medlem av ISO-produksjons team. 

- Daglige produksjonsrutiner i våre renrom, fra drift av avansert produksjonsutstyr til vanlig 

rengjøring, dokumentasjon i henhold til vårt kvalitetssystem 

- Rapporter avvik fra rutiner i henhold til relevant kvalitetsstyringssystemprosess 

- Støtte feilsøking og foreslå løsninger i samarbeid med produksjonsledelse, prosesseiere (FoU / 

teknisk drift) og kvalitetssikring 

- Ansvarlig for kvaliteten på eget arbeid for å støtte det overordnede målet for selskapet mot det 

diagnostiske markedet 

- Ansvarlig for bestemt utstyr / rutiner / etc. der det er relevant 

- Foreslå ideer om forbedringer til ledelsen, støtte implementering av endringer i produksjonen 

- Ansvarlig for laboratorieovervåking i perioder (noen helligdager)  

Kompetanse- og erfaringskriterier for stillingen: 

- Teknisk utdanning relevant for laboratoriearbeid 

- Erfaring fra å jobbe i produksjon, aseptisk eller renrom er en fordel 

- Erfaring med å arbeide under kvalitetsstyringssystem er en fordel 

- Relevant opplæring vil bli gitt 

Ønskede egenskaper: 

- Organisert, effektiv og med oppmerksomhet på detaljer 

- Praktiske ferdigheter som er nødvendige for å utføre arbeid på en tidseffektiv måte 

- Evne til å jobbe uavhengig mens du omfavner å jobbe i et team 

- Liker den daglige rutinen for å levere produkter av høy kvalitet 

- Ansvarlig for kvalitet, forpliktet til å utføre og dokumentere eget arbeid i henhold til etablerte 

standarder 

 

Søknad/CV sendes til mirab@diatec.com  

mailto:mirab@diatec.com

