
 
 
ArcticZymes AS er et datterselskap i Biotec Pharmacon ASA (BIOTEC) og er en veletablert virksomhet 
lokalisert i SIVA Innovasjonssenter i Tromsø. Vi utvikler, produserer og selger unike enzymer med 
opprinnelse i Arktisk marin bioprospektering. Våre produkter selges til et globalt marked innenfor 
molekylær forskning og diagnostikk. 
 

QC tekniker og Forskningstekniker  
Vår ekspanderende produktportefølje gjør at vi trenger 2 nye dyktige medarbeidere til å utføre 

kvalitetskontroller i vårt produksjons- og forskningslaboratorium i Tromsø. Stillingene vil i all 

hovedsak bestå av laboratoriearbeid med molekylære og biokjemiske analyser i forbindelse med 

kvalitetskontroll og produktutvikling. Stillingene vil ha oppgaver i både Produksjon og QC avdelingen 

og FoU avdelingen.    

 

Hovedoppgaver og ansvar:  

• Kvalitetskontroll på sluttprodukter med enzym assays og andre biokjemiske og molekylære 
analyser, som PCR, spektrofotometri og agarose gel analyse.  

• Validering av nye analysemetoder 

• Planlegging og praktisk utføring av laboratoriearbeid knyttet til utvikling av nye enzymer. 

• Preparering av buffere og reagenser.  

• Vedlikehold og drift av utstyr og kvalitetssystemet.  
 

Krav til erfaring og formelle kvalifikasjoner:  

• Nødvendig formell utdannelse er laborant, B. Sc., Bioingeniør eller M. Sc. innenfor relevant 
fagområde.   

• Laboratorieerfaring fra jobb eller studie innen molekylærbiologi/biokjemi.  

• Erf aring med enzym assays, proteinanalyser eller proteinrensing teller positivt. 

• Evne til å selvstendig planlegge, rapportere og utføre analyser systematisk med høy 
presisjon.  

• I stand til å arbeide både selvstendig og fungere godt i team.  

• Gode skriftlige og muntlige ferdigheter, både på norsk og engelsk. 
 

Vi tilbyr: 

En plass i et høykompetent og spennende arbeidsmiljø i moderne laboratoriefasiliteter.  Fleksibel 

arbeidstid og lønn etter avtale. Oppstart så snart som mulig. Nyutdannede oppfordres til å søke.  

Arbeidssted er Tromsø. Noe reisevirksomhet kan forekomme. 

 

For mer informasjon om stillingene, kontakt leder for Produksjon og QC, Marit Sjo Lorentzen, 

msl@arcticzymes.com, 95 05 57 91, eller leder for FoU og Applikasjoner, Olav Lanes, 

ol@arcticzymes.com, 47 41 42 56.  

 

Søknad med CV og relevante vedlegg sendes via www.jobbnorge.no og id: 156695. 

Søknadsfristen er 09 September 2018. 

 

Les mer om ArcticZymes og Biotec Pharmacon på www.arcticzymes.com og www.biotec.no.  
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