Laboratoriechef till Fertilitetcentrum Göteborg
Fertilitetscentrum Göteborg är en del av IVF Sverige AB, Nordens största företag inom
reproduktionsmedicin. På vår klinik möter du ett team som präglas utav hög kompetens och ett
stort engagemang. Vi erbjuder dig ett stimulerande och meningsfullt arbete med utmaningar och
utvecklingsmöjligheter.
Om arbetet
Vi erbjuder dig ett varierat arbete där ditt uppdrag, som laboratoriechef, är att leda följa upp och
utveckla laboratoriet och klinikens verksamhet utifrån uppsatta mål. Stor vikt läggs vid att skapa en
god teamanda vilket är viktigt för både vår personal såväl som våra patienter. Du rapporterar till
verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Forskning och utveckling prioriteras sedan
många år högt på Fertilitetscentrum, inte minst på laboratoriesidan, och här finns möjligheter att
leda och delta i projekt. Du deltar även i det dagliga arbetet på laboratoriet, vilket omfattar
hantering av ägg och spermier, embryoodling, mikroinjektion samt kryopreservation av ägg,
spermier och embryon. Vid kliniken utförs även behandlingar med donerade spermier.
Om oss
Fertilitetscentrum i Göteborg finns på Carlanderska sjukhuset sedan starten 1987. Medarbetarnas
stora engagemang och ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för oss och med det
når vi fina resultat. Vi har högt satta mål, inom kliniken har vi korta beslutsvägar och jobbar för att
alla skall vara delaktiga i de processer som leder verksamheten framåt. Kliniken har en bred
specialkompetens inom andrologi och har flerårig erfarenhet av behandling med mikro-TESE.
Odling och embryobedömning med hjälp av Timelapseteknik är etablerad på kliniken sedan några
år. Vår koncern, IVF-Sverige, består av 7 svenska IVF-kliniker, en norsk och en isländsk. Inom
IVF-Sverige finns en koncerngemensam laboratoriechef som samordnar arbetet på våra
laboratorier.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad Biolog/Biomedicinsk Analytiker eller motsvarande. Erfarenhet av
cellodling och arbete i renrumsmiljö är ett krav. I första hand söker vi efter en person med
erfarenhet av IVF-laboratoriearbete och ESHRE-certifiering (klinisk embryolog).
Vi ser gärna att du har dokumenterad ledarerfarenhet och stort intresse av att underhålla och
utveckla din och teamets kompetens samt av att driva vår klinik framåt. Ledarskapsutbildning är
meriterande, så också om du är disputerad. Du skall vara tydlig i ditt ledarskap, engagerad
lösningsorienterad, positiv och ha förmågan att få gruppen att arbeta mot samma mål. Kunskaper
om personalfrågor och ekonomi är meriterande. Vi ser även att du är noggrann,
kvalitetsmedveten, har en hög ansvarskänsla och är serviceinriktad.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Kontaktperson
För mer information kring tjänsten kontakta verksamhetschef Göran Westlander alternativt Tf
laboratoriechef Eva Reismer via mail eller telefon.
Göran Westlander
Mail:
goran.westlander@fertilitetscentrum.se
Mobil:
+46 733 261125

Eva Reismer
Mail:
eva.reismer@fertilitetscentrum.se
Mobil:
+46 705 082243

Du kan läsa mer om verksamheten på http://fertilitetscentrum.se/goteborg/
Varmt välkommen med din ansökan!
Du skickar din ansökan bestående av ett personligt brev samt meritförteckning till
verksamhetschef Göran Westlander goran.westlander@fertilitetscentrum.se snarast möjligt, dock
senast 2018-01-10 Intervjuer sker löpande även under ansökningstiden.

