
PRODUKTIONSTEKNIKER TIL SPÆNDENDE
STILLING I BIOTEKVIRKSOMHED

Evosep aims to improve quality of life and patient care 

by radically innovating protein based clinical diagnostics. 

We will make sample preparation and separation for 

MS analysis 10 times faster and 100 times more robust 

in order to enable truly large cohort studies and 

provide the foundation for precision medicine.

Evosep er en biotekvirksomhed i Odense, der udvikler laboratorieudstyr med henblik på at

forbedre patienters helbred, og vi søger en produktionsmedarbejder eller laboratorietekniker.

Den rigtige kandidat:

Thriges Plads 6, DK-5000 Odense C, Denmark      www.evosep.com

Er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt

Har hænderne skruet rigtigt på 

Er grundig og går systematisk til arbejdsopgaver

Vægter godt kollegaskab højt

Erfaring indenfor følgende er en fordel:

Produktion af laboratorieudstyr

LC/MS drift og vedligehold

Arbejde med kvalitetssystemer

Optimering af produktionsprocesser

Kontakt CEO Christian Ravnsborg på tlf. 2633 2021 eller på adressen cr@evosep.com.

Vi tilbyder god løn og frokostordning, samt fleksible arbejdstider. Arbejdet foregår i nye, moderne

faciliteter i centrum af Odense i en flad, uformel struktur blandt 16 kolleger.

Du vil efter grundig oplæring fra erfarne kolleger have mulighed for at påvirke dine arbejdsopgaver

og udvikle dine evner inden for analytisk instrumentering, herunder indgå i udviklingsprojekter.

Start, snarest muligt.

Ansvars-/arbejdsopgaver (i tæt samarbejde med resten af teamet):

Samling og kvalificering af Evosep One instrumenter på LC/MS      

Indgangskontrol af hardwarekomponenter     

Produktion af Evotips og forberedelse af standarder på Evotips

Dokumentation af testresultater
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Om Evosep
Det er Evoseps ambition at forbedre livskvalitet og patientbehandling ved radikalt at ændre den

måde proteinbaseret kliniskdiagnostik udøves i dag. Det gøres i første omgang gennem

samarbejder med ledende forskere om at udvikle teknologi og løsninger som skal gøre

prøvebehandling 100 gange mere robust og 10 gange hurtigere end dagens alternativer. 

“Proteomics” handler om analysen af proteiner i en biologisk mekanisme, både deres individuelle

funktion og fælles samspil.

Til klinisk brug er målet at kunne sammenligne en biologisk prøve mod en profil af udvalgte

proteiner for derved at kunne afgøre om patienten er rask eller syg (med en given sikkerhed).

En sådan profil kaldes populært en biomarkør og for at blive godkendt af myndighederne skal den

testes på et stort prøvegrundlag. 

Det store antal prøver stiller høje krav til hurtigheden af de anvendte instrumenter, ligesom

kliniske prøver, i form af blod og biopsier, stiller høje krav om robusthed da de er langt mindre

rene end de cellekulturer som ofte bruges i grundforskningen. 

Læs mere om virksomheden på www.evosep.com

http://www.evosep.com/

