Radiokemist inom cyklotronverksamhet, Linköping
Röntgenkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår tillsammans med Röntgenklinikerna i
Motala och Norrköping samt Laboratoriemedicin i Diagnostikcentrum i Östergötland. Totalt arbetar
cirka 220 personer på kliniken. Våra medarbetare är läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor,
läkarsekreterare/vårdadminstratör och odontradiologer. Vår verksamhet är i ständig utveckling och
vi har många kontaktytor med skiftande uppdrag. Vi finns på Universitetssjukhuset i Linköping, som
2015 fick utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus av Dagens Medicin. Diagnostikcentrum vid
Universitetssjukhuset i Linköping etablerar nu verksamhet för högteknologisk PETradiofarmakaproduktion. En cyklotronanläggning installerades under 2015, och är för planerad
drifttagning januari 2018. Cyklotronverksamheten är liksom PET-verksamheten organiserad under
Röntgenkliniken, US.

Arbetsbeskrivning
De primära arbetsuppgifterna är att vara med i uppstartsfasen, skriva GMP dokument, validera olika
processer och sedan vara delaktig i den dagliga rutinproduktionen och utveckling av verksamheten.
Du skall kunna kommunicera med aktuella aktörer inom regionen så att verksamheten kan bedrivas
på ett för patientens bästa sätt.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har examen inom ämnesområde radiokemi eller kemi samt har mångårig
erfarenhet av PET-radiokemi. Praktisk erfarenhet av arbete med GMP-baserade
kvalitetsledningssystem och med framställning av radiofarmaka under GMP är ett krav.
Meriterande är om du är kvalificerad till, eller i en snar framtid kan bli, sakkunnig, enligt
Läkemedelsverkets krav. Vi ser gärna att du har forskarmeriter inom radiokemi, nuklearmedicin eller
närliggande områden.

Personliga egenskaper
Som person har du god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har lätt att anpassa dig till
nya omständigheter och ser möjligheter i förbättrings- och utvecklingsarbete. Du måste kunna
kommunicera med andra yrkeskategorier inom verksamheten. Du behöver kunna hålla många bollar
i luften och kunna jobba både självständigt och i grupp. Du är en kunskapsresurs som gärna överför
kunskaper till dina medarbetare och du har god förmåga att formulera dig i skrift, både på engelska
och på svenska.

Anställning och information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 1 januari 2018 eller enligt
överenskommelse. Kollektivavtal finns. Region Östergötland tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef, Röntgenkliniken, Mathias Axelsson 010-103 27 53
Verksamhetschef, Radiofysikavdelningen, Agnetha Gustafsson, 010-103 81 16
Facklig företrädare för Naturvetarna är Yosef Al-Abasse, 010-103 27 02
Facklig företrädare för Sveriges ingenjörer är Magnus Gårdestig, 010-103 17 75

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 8 december 2017. Välkommen med din ansökan via vårt
Rekryteringssystem. Vi kommer att arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart
som möjligt.
Länk till ansökan https://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/

