.

SINTEF Norlab er Norges største norskeide
laboratorieselskap. Med nærvær i store industriparker, i
Oslo og langs kysten fra Møre til Salten betjener vi
kunder over hele landet. Vi jobber med næringer og
virksomheter som kommer til å være viktige for landet i
lang tid fremover. Hovedkontoret vårt er i Mo i Rana.

Ved vår avdeling, Industri og kjemi, i Mo i Rana, søker vi:

2 Laboranter/Faglaboranter i 100 % stilling
På SINTEF Norlab arbeider vi med en rekke analyser for industri og annen virksomhet over hele landet. Nærliggende
industri i Mo i Rana betjener vi med daglige prosessprøver, kvalitetskontroll av råvarer og ferdige produkter,
miljøprøver og annet. I tillegg gjøres varierte analyser av ulike materialer.
Arbeidet vil i hovedsak innbefatte:
• Prøvetaking av diverse råvarer og ferdige produkter
• Preparering
• Løpende analyser på lab
• Kvalitetssikring
• Rapportering
Vi søker etter personer med laborantutdanning, gjerne med fagbrev eller noen års erfaring fra laboratoriearbeid. Du
må være pålitelig, nøyaktig og arbeidsom. Har du industriell bakgrunn er det et pluss.
Det er nødvendig med førerkort kl. B
SINTEF Norlab har vært i vekst de seneste årene. Vi vil fortsette denne veksten og ser for oss en videre utvikling med
tanke på å identifisere nye behov og muligheter hos våre kunder.
Du må være selvstendig og kunne definere og planlegge din arbeidsdag i et miljø som iblant kan være hektisk. Det er
viktig å være målbevisst og søke løsninger til beste for kundene samtidig som kravet til faglig og profesjonell integritet
er ivaretatt. Planlegging av oppdrag og koordinering med SINTEF Norlabs øvrige laboratorier og kunder krever at
samarbeidsevnene er vel utviklet.
På SINTEF Norlab tilbyr vi:
• Faglige utfordringer i et trivelig og godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter avtale
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi vil ha din søknad så fort som mulig og senest 15. august
Søknad med CV sendes til soknad@sintefnorlab.no.
Opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til avdelingsleder for Industri og Kjemi, Linda Heian, tlf.: 995
19 645 eller driftssjef, Preben Aune, tlf.: 951 99 065

