
Ledig stillinger som Laboratorieteknikere
Vår høyteknologiske fabrikk trenger Laboranter som ønsker å være med å videreutvikle og
oppgradere vår nye laboratorieavdeling, slik at vi kan fortsette å være blant de ledende innen
produksjon av verdens reneste kvarts. Vi går en spennende tid i møte med nye
analyseinstrumenter og analysemetoder og trenger kyndige teknikere som kan være med på å
videreutvikle og styrke vår avdeling. Vi søker derfor etter nysgjerrige og kreative
medarbeidere som kan være med på styrke vårt laboratorie team. Dette er stillinger med gode
muligheter for personlig og faglig utvikling i et arbeidsmiljø hvor man samarbeider tett med
kollegaer på tvers av avdelingene.

Arbeidsoppgaver

● Ansvar i å utføre rutinemessige analyser og tester på laboratoriet
● Ansvar for vedlikehold av analyseinstrumenter
● Ansvar i å følge produksjonsprosessens kvalitetskontroll
● Kvalitetssikre analyser i henhold til gjeldende kvalitetssystem
● Organisere prøveanalyser via eksterne laboratorier
● Delta i interne og eksterne kvalitetsrevisjoner
● Kontakt med kunder og leverandører
● Deltakelse i andre nødvendige oppgaver utenfor eget ansvarsområde dersom

situasjonen på laboratoriet krever det



Ønskede kvalifikasjoner

● Kjemisk utdanning (Laborant/teknisk fagskole)
● Erfaring fra laboratoriearbeid, men vi oppfordre også nyutdannende motiverte

kandidater og personer med relevant erfaring til å søke stillingene
● Ønskelig med kjennskap til kromatografiske metoder, ICP-MS, XRF, spektrometer
● Gode praktiske ferdigheter (instrumentelt vedlikehold)
● Må beherske IKT med fokus på Office 365
● Du må beherske både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
● Kjennskap til HMS-arbeid og LEAN-produksjon er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

● Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt evne til å kunne arbeide selvstendig
og ta egne initiativ.

● Tålmodig, strukturert og nøyaktig
● God ordenssans og stor arbeidskapasitet
● Løsningsorientert

Vi tilbyr

● Gode utviklings- og karrieremuligheter i en internasjonal bedrift
● Varierte og spennende utfordringer i et tverrfaglig perspektiv
● Et godt arbeidsmiljø
● Konkurransedyktig lønn, samt forsikrings og pensjonsavtaler
● Snarlig tiltredelse
● Stillingsbrøk: 100%
● Fast ansettelse
● Arbeidssted Drag

Stillingen rapporterer direkte til Laboratoriesjef.
For mer informasjon, gå inn på www.thequartzcorp.com

Ved spørsmål rundt stillingen kan du kontakte Laboratoriesjefen, Erik Thomassen, på
tlf. 91 66 67 70.

Søknad og CV sendes til job@thequartzcorp.com snarest mulig.

Vi vil ta fortløpende kontakt med aktuelle kandidater og inviterer til intervju, hvor ansettelse
kan foregå fortløpende.

Om The Quartz Corp AS (TQC)
TQC er en av verdens største leverandører av høyrenset kvarts. Disse produktene produseres i
vår fabrikk på Drag med stort fokus på grønt fotavtrykk. Våre kvartsprodukter er i
verdensklasse takket være tilgang til verdens reneste kvarts som kommer fra våre moderne
fabrikklokaler i USA og Norge. Vårt sluttprodukt går til solcelle, halvledere og optikk
næringer. Vi er i dag ca. 95 ansatte på Drag.
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