
Erfaring med laboratoriearbejde
Erfaring med molekylære teknikker – herunder
DNA/RNA-oprensning, real-time PCR og ELISA
Flair for IT og teknik

Din uddannelse, erfaring og kvalifikationer:
Du er uddannet molekylærbiolog, biokemiker,
biomediciner eller har anden relevant baggrund. Vi ser
gerne, at du har:

Forstå og udføre diverse praktiske laboratorieopgaver i vores laboratorium
Registrering, klargøring samt analyse af testmateriale
Godkende og besvare resultater af PCR-analyser
Drift og trouble-shooting af dagligdagsopgaver
Have direkte kontakt med både private og virksomhedskunder, samt yde kundeservice på telefon og mail.

Vi søger en kollega til vores laboratorier i København, som vil bidrage til en afdeling, hvor kvalitet og effektivitet
går hånd i hånd. Er du uddannet molekylærbiolog, biomediciner eller har anden relevant baggrund, og ønsker at
blive en del af en dynamisk virksomhed i vækst, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.

Som ansat hos PentaBase vil dine primære arbejdsopgaver blandt andet være:

Du vil blive en del af en omskiftelig hverdag med en stor grad af ansvar, hvor alle yder deres bedste for at få det
hele til at fungere og med højt humør. Hos PentaBase ønskes der en stor grad af fleksibilitet, et systematisk sind
samt evnen til at arbejde i sprinttempo. Du vil blive en del af et dedikeret team af medarbejdere, der sørger for
COVID-19 diagnostik på højt fagligt niveau.

Stilling er en fuldtidsstilling

Send din ansøgning i dag
Ved spørgsmål vedr. stillingen kontakt Emeli Hansen på mail eeh@pentabase.com eller ring på 81 81 55 03. Lyder
det som noget for dig, så send motiveret ansøgning og CV senest d. 1-12-2021. Vi læser ansøgninger og indkalder
til samtaler løbende med henblik på opstart hurtigst muligt.

Send ansøgning til herlev-service@pentabase.com og angiv ”AKADEMIKER TIL PENTABASE KØBENHAVN” i
emnefeltet

Vi ser frem til at høre fra dig.

AKADEMIKER TIL PENTABASE KØBENHAVN LABORATORIER
SØGES TIL ANSÆTTELSE SNAREST MULIGT

Om PentaBase
PentaBase er en dansk biotekvirksomhed, som er specialiserede i specialfremstillet oligonukleotidproduktion og
udvikling af in vitro-diagnostiske assays til Real-Time PCR med særligt fokus på påvisning af somatiske mutationer i
cancer, COVID-19 og mutationer.

Er en teamplayer men samtidig kan arbejde
selvstændigt
Kan arbejde struktureret og detaljeorienteret
Kan have overblik i pressede situationer
Mulighed for at være fleksibel i forhold til
arbejdstid og -sted

Af personlige kvalifikationer ser vi gerne, at du:

mailto:eeh@pentabase.com
mailto:herlev-service@pentabase.com

