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Analytisk Kemist  

Beskrivning 

Emmace Consulting AB söker en självständig och driven analytiker till vårt analyslabb på Ideonområdet i 

Lund.  

Som analytiker kommer du att utveckla och validera metoder, planera och utföra analyserna, samt 

sammanställa dessa i labbrapporter. Arbetet innebär att man kommer att vara inblandad i parallella 

projekt och innebär ofta även direktkontakt med sponsorn. När du kan företaget och vår verksamhet ser 

vi gärna att man utvecklar vidare våra tjänster och identifierar affärsmöjligheter. Du är analytisk i ditt 

arbetssätt samt har kort startsträcka både gällande experimentellt arbete och att omsätta idéer till 

verklighet. Vi lägger stor vikt vid att vår nya medarbetare är en person som på ett bra sätt blir en 

lagspelare i vårt lilla team. 

Om jobbet 

• Karakterisering av inhalerade läkemedel (tex torrpulverinhalatorer och Nebulisatorer) och nasala 

sprayer. Dessa uppdrag kan vara allt ifrån tidiga explorativa och till sen utvecklingsfas.  

• Karakterisering av medicintekniska produkter enl. ISO 17025 standard 

• Utveckla och validera analysmetoder  

• Utveckla analystekniker/instrumentering i olika sammanhang 

• Sammanställning av analysresultat. Ibland ensam, ibland tillsammans med kollegor/kunder.  

• Delta i löpande kvalitetsarbete, såsom framtagande av SOP:ar och andra kvalitetsdokument 

• Kommunicera och diskutera resultatutfall, både internt och med kunder  

• Arbetet sker självständigt samt i nära samarbete med dina kollegor 

• Vara delaktig i företagets kontinuerliga förbättringsarbeten  

• Utveckla verksamheten för fler/andra tjänster och nya kunder. 

Kvalifikationer 

• Du har en högskoleutbildning inom exempelvis analytisk kemi eller motsvarande 

• Du är självgående, kvalitetsmedveten och har en gedigen övergripande kompetens inom 

analytiska mätmetoder. Kunskaper i partikelmätningar och/eller metodutveckling inom HPLC är 

starkt meriterande.  

• Du tänker kreativt och är problemlösare vad gäller mättekniska utmaningar som uppstår i 

samband med kunduppdrag. Du tvekar inte att praktiskt modifiera och anpassa utrustning efter 

kunders behov. 

• Gediget intresse utav att sammanställa analysdata och presentera slutsatser 

• Erfarenhet av arbete inom GMP- eller ISO 17025-reglerad miljö är starkt meriterande. 

• Du har naturligtvis god datorvana (inte minst Excel och instrumentmjukvaror) och behärskar 

både svenska och engelska i både tal och skrift.  

Vi erbjuder 

Ett spännande och ansvarsfullt arbete i en liten flexibel och analysintensiv laboratorieverksamhet 

tillsammans med ambitiösa och duktiga kollegor i en välskött och informell arbetsmiljö i Lund. Vi driver 

en jordnära, prestigelös och professionell organisation med korta beslutsvägar. Dina kunskaper, 

färdigheter och energi är vår mest värdefulla tillgång och en förutsättning för vår framgång.  
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För dig innebär detta en möjlighet att få delta i spännande och utmanande kundprojekt (små som stora, 

långa som korta) vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas professionellt och personligen.  

Villkor 

Heltid. Arbete kan ske både hemmavid och på plats i vårt labb i Lund.   

Kontakt och ansökan 

Du ansöker genom att skicka personligt brev och CV till Analytiker2022@emmace.se senast den 25 

september. Intervjuer sker löpande.  

Tillträde:  

Enl. överenskommelse. 

Om Emmace Consulting AB 

Emmace startades 2011 och har sedan dess vuxit till ca 10 personer med både tillsvidareanställda och 

specialister/konsulter knutna till oss. Vi har genomfört ca 700 projekt för 100 unika kunder. Våra kunder 

är till stor del internationella. 

Vi bedriver laboratorieverksamhet på Ideonområdet, Lund. Förutom laborativa analystjänster 

tillhandahålls rådgivningstjänster såsom prediktionsberäkningar av lungdeposition, PK-modellering, 

rådgivning inom produktutveckling, utbildning och metodutveckling.  

Mer information om Emmace verksamhet finns på: www.emmace.se 

Vi ser fram emot din ansökan! 
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