
   

Unilabs laboratoriemedicin i Västra Götaland söker en Molekylärbiolog med 

klinisk diagnostisk inriktning, med placering i Skövde 

 

 
 

Om oss 

Unilabs är Sveriges ledande diagnostiska företag inom laboratoriemedicin och radiologi. Vi är ca 850 

medarbetare och driver laboratorier och röntgenavdelningar på sjukhus, närakuter, som fristående 

mottagningar och på vårdcentraler. Unilabs i Sverige ingår i Unilabs-gruppen med över 5000 medarbetare i 

Europa. 

Unilabs målsättning är att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster inom laboratoriemedicin och klinisk 

radiologi med god kvalitet, kompetens och servicegrad som ett effektivt stöd till hälso- och sjukvården. 

Unilabs är sedan många år tillbaka ackrediterade av Swedac enligt standarderna ISO/IEC 17025 och ISO 15189. 

Vårt arbete styrs därmed i hög grad av kvalitetsmanualen som är en hjälp för oss i våra olika processer. 

I Västra Götaland bedriver Unilabs laboratoriemedicinsk service för Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Lidköping och 

Falköping samt för Carlanderska Sjukhuset i Göteborg. Vi servar också ett stort antal privata läkarmottagningar 

och företagshälsovård inom regionen. Vår service omfattar laboratorier inom klinisk kemi, mikrobiologi, 

molekylärbiologi, specialhematologi, transfusionsmedicin, humangenetik, patologi och cytologi. 

Läs gärna mer om oss på www.unilabs.se 

 

Om tjänsten 

Tjänsten är placerad inom laboratoriemedicin i Skövde, där bland annat ett 10-tal personer arbetar specifikt 

med molekylärbiologiska analyser. Det molekylärbiologiska laboratoriet utför analyser riktat mot olika 

discipliner, bedriver utveckling och validering av nya metoder/analyser mm 

Vi arbetar med gemensamma strategier och har mycket samarbete/projekt mellan våra laboratorier i Sverige 

och Europa. 

Du kommer att  

• medverka i utvecklingen av laboratoriemedicins olika discipliner 

• utvärdera och validera nya analysinstrument, metoder och analyser 

• ha kontakter med våra laboratorier i Europa 

• bevaka den tekniska utvecklingen inom professionen och vara uppdaterad på nya rön inom området 

• vara ett stöd till övriga personalgrupper samt medverka i intern utbildning 

• ha kliniska kontakter med beställande kliniker och enskilda läkare 

• ha kontakt med leverantörer av utrustning och reagenser mm  

 

  



   

Vi har hela tiden intressanta projekt på gång, vilket ställer krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet.  

Vi arbetar i en positiv teamanda där chefer, läkare, kemister och BMA ingår. Samarbetsförmåga och bra 

bemötande är viktigt för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö. 

 

Om dig 

Vi söker en molekylärbiolog med klinisk diagnostisk inriktning inom exempelvis molekylärpatologi, 

humangenetik, mikrobiologi etc. Erfarenhet från läkemedelsindustri kan också vara värdefull.  

Vi driver en del forskningsprojekt tillsammans med kliniker inom Skaraborgs sjukhus, och även på andra orter. 

Det är därför en fördel om du har forskningserfarenhet och är disputerad inom något av dessa områden.   

IT-kunskaper på hög nivå är också viktigt för att kunna hantera många av uppdragen. Gärna erfarenhet av 

något/några Laboratorieinformationssystem. Erfarenhet från sjukhuslaboratorium är en merit. 

 

I vårt dagliga arbete har vi alltid kunden i centrum, vilket innebär täta kontakter med läkare och andra 

yrkeskategorier på olika kliniker/sjukhus. 

 

Om du är en teamspelare som passar in på detta vill vi gärna träffa dig för att berätta mera om jobbet.  

 

Intresserad? 

För frågor om tjänsten kan du kontakta  

Lars-Olof Andersson, Verksamhetschef  lars-olof.andersson@unilabs.com  0702 85 34 35 

Du söker tjänsten via vår hemsida Unilabs.se/jobb och använd formuläret i annonsen. 

Ansökan bör omfatta ett CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv och vad du tror att du kan bidra 

med. (märk filerna med ditt namn, ex. Hen Hensson CV) 

Urval till tjänsten kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan nu. Intervjuer kommer att ske 

redan från mitten av augusti.  

 

För uppdateringar om vårt företag, vad vi gör och våra lediga jobb ”gilla” oss på facebook.com/Unilabs.Sverige 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare 

av ytterligare jobbannonser. 

  

 


