Radiokemist, Universitetssjukhuset Örebro
Vill du vara med och bygga upp en helt ny verksamhet från grunden? Region Örebro län ska bygga
upp en cyklotron och radiokemienhet för produktion av PET/CT-radiofarmaka. Vi behöver förstärka
med en erfaren radiokemist.
Som radiokemist hos oss kommer du att ha möjlighet att få bygga upp en cyklotron och
radiokemienhet från grunden. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av F-18 produktion.
Erfarenhet av C-11 och radiometaller som Ga-68 är meriterande, liksom forskningserfarenhet. Till att
börja med kommer ditt arbete vara inriktat på att vara en del av projektering och upphandling. När
det närmar sig driftstart blir du ansvarig för validering och tillståndsprocessen mot läkemedelsverket.
Vi söker dig som:






Har examen inom organisk kemi eller farmaci, är kemiingenjör eller har liknande utbildning
Har praktiskt erfarenhet av produktion av radiofarmaka för PET/CT
Har kompetens att verka som sakkunnig/QP för verksamheten
Har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift på svenska såväl som på
engelska
Kan arbeta självständigt

Vi tycker att det är viktigt att du har god samarbetes- och initiativförmåga och att du vill bidra till ett
positivt arbetsklimat. Fortbildning och kompetensutveckling är något som vi tycker är viktigt och som
vi strävar efter att erbjuda under hela yrkeslivet.
Verksamhetsbeskrivning:
USÖ är det personliga universitetssjukhuset med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning
och utbildning. Som Sveriges yngsta universitetssjukhus är utvecklingen stark inom samtliga
områden. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi en modern akademi med kreativa miljöer
för forskning och utveckling. Genom medvetet kvalitetsarbete med patienten i fokus kan vi erbjuda
personlig sjukvård med hög kvalitet. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på
professionalism, engagemang och laganda.
Radiokemienheten kommer att tillhöra Avdelningen för Sjukhusfysik som ingår i område thorax, kärl
och diagnostik och är indelad i två sektioner; sektionen för strålterapi och sektionen för diagnostik
och strålskydd med verksamhet inom röntgen, MR och nuklearmedicin. Verksamheten kommer att
drivas i nära samarbete med röntgenkliniken och den nuklearmedicinska sektionen där.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Tillträde:
Enligt överenskommelse.
Upplysningar:
Eva Norrman, Verksamhetschef
Telefon: 019-602 24 33, 070-5322433

Facklig företrädare:
Gordana Dzever
Telefon: 019-6022615
Hemsida: www.regionorebrolan.se
Sista ansökningsdag:
2018-11-30
Övrigt:
Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter.
Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden så skicka gärna in din ansökan tidigt.

