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Sobi offers the opportunity to work at an international pharmaceutical company focused on specialty
pharmaceuticals on fulfilling the high medical needs of rare disease patients and providing treatment
and services to them. Our employees have their background in various fields of research, industry and
the academic sphere.

STUDENT INOM BIOTEKNIK, KEMI/BIOLOGI TILL
SOMMAR-/EXTRAJOBB SOM PROCESSOPERATÖR PÅ
SOBI
Har du påbörjat din utbildning inom bioteknik eller kemi/biologi och vill säkra ett meriterande sommar och extrajobb? Nu
har du som är intresserad av läkemedelsbranschen chansen att få in foten och skaffa dig ovärderlig erfarenhet.
OM TJÄNSTEN
Arbetet är ett extrajobb för dig som student där du kommer att jobba ca 8 veckor heltid i sommar med start i juni. Efter
sommaren kommer du att avsluta certifieringen som processoperatör för att kunna arbeta extra vid sidan av studierna ca
2 helger per månad och under långhelger. Du kommer att arbeta inom Sobis produktion av ett rekombinant läkemedel
och få upplärning under sommaren. Arbetsplatsen är belägen i Hornsberg.
ARBETSUPPGIFTER
Som Processoperatör kommer du arbeta med uppgifter kopplade till Sobis läkemedelsproduktion. Du kommer att följa
utsatta riktlinjer och arbeta enligt GMP (Good Manufacturing Practice).

Du kommer till exempel att:
• Bereda media, buffertar och lösningar
• Köra kromatografiska reningssteg
• Löpande dokumentera arbetet enligt tillhörande dokumentation.
Tjänsten passar dig som är i början av dina studier inom bioteknik/kemi/biologi och vill skaffa dig ett mycket meriterande
extrajobb och få en inblick i läkemedelsproduktion. Du får chansen till ett sommarjobb där du kommer läras upp för att
sedan långsiktigt få chansen att jobba extra på helger och påföljande somrar.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en utbildning inom bioteknik, biokemi eller kemi med minst 2 år kvar av studierna
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då dokumentation sker på svenska
Som person är du ansvarstagande och noggrann i form av att du lägger stor vikt vid att hålla en hög kvalitet i ditt arbete
och lämnar ingenting halvfärdigt. Vidare trivs du i att samarbeta med andra människor för ett gemensamt mål och tvivlar
inte på att ta hjälp eller hjälpa till när det behövs.
ÖVRIG INFORMATION
• Start: juni
• Omfattning: ca 8 veckor under sommaren inklusive helgarbete samt några dagar i månaden efter erhållen
certifiering
• Grundläggande GMPutbildning ingår inför upplärningen
• Placering: Hornsberg
• Ansökan görs via "Apply now" knappen till vänster på denna sida
• Vid frågor kontakta Linda Redmond 08 6972038 eller Emma Umegård 08 6972068

About Sobi
Sobi™ is an international specialty healthcare company dedicated to rare diseases. Our mission is to develop and deliver innovative
therapies and services to improve the lives of patients. The product portfolio is primary focused on Haemophilia, Inflammation and
Genetic diseases. We also market a portfolio of speciality and rare disease products for partner companies across Europe, the Middle
East, North Africa and Russia. Sobi is a pioneer in biotechnology with worldclass capabilities in protein biochemistry and biologics

manufacturing. In 2015, Sobi had total revenues of SEK 3.2 billion (USD 385 M) and approximately 700 employees. The share
(STO:SOBI) is listed on NASDAQ OMX Stockholm. More information is available at www.sobi.com.
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