Vadsø kommune
Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine
6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger
og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

Labratorieleder
Øst-Finnmark laboratorietjenester selger mikrobiologiske tjenester for analyse av drikkevann og næringsmidler. Øst-Finnmark
laboratorietjenester er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 standard. Vi er også tilsluttet LAB-forum som er Norges største laboratoriekjede.
Vi søker laboratorieleder i 100 % stilling.
Personen vi søker vil ha ansvar for å utvikle laboratoriet i henhold til de krav som stilles for akkrediterte laboratorier. Det er utfordrende
oppgaver knyttet til å vedlikeholde og utvikle kundegrunnlaget til laboratoriet.
Kvalifikasjoner
Vi søker en med mikrobiologisk utdannelse/ mikrobiolog eventuelt bioingeniør, og har erfaring med NS-EN ISO 17025 er en fordel da
laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 standard.
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være - daglig drift av laboratoriet - ansvar for styringssystemer - budsjettering - fakturering - dialog med myndigheter
(Norsk Akkreditering) Mattilsynet - bestilling av varer og utstyr.
Det følger personalsvar med stillingen.
Vi tilbyr
Dekning av flytteutgifter iht. reglement
God pensjonsordning og forsikringsordning
Lønns- og tilsettingsvilkår
Lønn iht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid.
Søknad sendes
Vadsø kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk.
Søkere må benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på
www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. For eventuell veiledning ta kontakt med HR-avdelingen.
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht.
Offentlighetsloven.
Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren
varsles om dette.
Søknadsfrist 04.11.18, ref.nr. 1539
Kontaktperson
Tor Antonsen, laboratorieleder, tlf.: 78 94 00 00, mobil: 922 18 127, tor.antonsen@vadso.kommune.no
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