
 
 
 
Eurofins Scientific on maailman johtava life sciences -sektorin kansainvälinen yhtiö, jonka päätoimialoja ovat laboratorio- ja 

asiantuntijapalvelut elintarvike- ja maatalous-, ympäristö- sekä lääkesektoreilla. Konserniimme kuuluu yli 45,000 laboratorioalan 

ammattilaista 800 laboratoriossa ja 47 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 200,000 luotettavaa 

analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, turvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen.   

Eurofins on toimialansa merkittävin toimija ja markkinajohtaja myös Suomessa. Suomen yhtiöidemme toiminta käsittää 32 

testauslaboratoriota, 9 tarkastuslaitosta, 3 kalibrointilaboratoriota sekä tuote- ja järjestelmäsertifiointilaitokset, ja näiden lisäksi 

parikymmentä asiakaspalvelupistettä kattavasti kautta maan – Helsingistä Sodankylään.  Kaikki toimintamme on oleellisilta osin 

akkreditoitu Suomen kansallisen akkreditointielimen FINAS:in toimesta (EN ISO/IEC 17020; EN ISO/IEC 17021; EN ISO/IEC 17025;  

EN ISO/IEC 17065). Yhteensä meitä Eurofinsilaisia on Suomessa tällä hetkellä noin 700. Lisätietoa yhtiöstämme ja akkreditoinneista 

löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.eurofins.fi. 

Eurofins Scientific Finland Oy on Eurofins Scientific -konsernin suomalainen tytäryhtiö, joka keskittyy liiketoiminnassaan elintarvike-  

ja rehuanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalveluihin. Haemme nyt vahvistusta organisaatioomme, toistaiseksi voimassa olevaan 

työsuhteeseen.  

 

LABORATORY MANAGER, FOOD & FEED MICROBIOLOGY TESTING 

Tehtävässäsi vastaat Raisiossa sijaitsevan mikrobiologian analytiikan laboratoriomme operatiivisesta 

toiminnasta ja sen kehittämisestä. Toimit ammattitaitoisen  laboratoriohenkilöstömme esimiehenä 

ja vastaat siitä, että päivittäinen mikrobiologisten analyysien tilaus-toimitusprosessimme toimii 

mahdollisimman laadukkaasti ja täsmällisesti – asiakaslupaustemme mukaisesti. Olet kiinnostunut 

toiminnan jatkuvasta parantamisesta niin laadun, toimituskyvyn, laboratorion 

työskentelymenetelmien kuin tuottavuudenkin osalta. 

Toimintatavaltasi olet ennakkoluuloton, täsmällinen, koordinointikykyinen ja kehityshaluinen.  

Saat luontaisesti asiat sujumaan hyvässä yhteistyössä muiden ihmisten kanssa, sekä suomeksi että 

englanniksi. Olet jo hankkinut kokemusta akkreditoidussa laboratoriossa työskentelemisestä sekä 

esimiestehtävistä ja olet tottunut hyödyntämään työssäsi laatu- ja laboratoriotietojärjestelmiä. 

Koulutustaustaltasi olet esimerkiksi biotekniikan (AMK) insinööri tai elintarviketieteiden maisteri. 

Laboratoriopäällikön tehtävämme tarjoaa sinulle tilaisuuden itsenäiseen, monipuoliseen ja 

vastuulliseen työhön elintarvike- ja rehuanalytiikan johtavassa suomalaisessa laboratorioyhtiössä.  

Työssäsi onnistumista ovat tukemassa ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen Eurofinsin henkilöstö, 

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima edistyksellinen testauslaboratorio Raisiossa (T089/SFS-EN 

ISO/IEC 17025), toimialamme laajin ja kilpailukykyisin analytiikan valikoima sekä Eurofins-

laboratorioiden muodostama vahva, kansainvälinen verkosto. 

Toivomme sinun aloittavan tehtävässämme viimeistään toukokuun 2019 aikana. Tehtävän palkkaus 

määräytyy noudattamamme Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen 

mukaan. 

Lähetäthän sähköisen hakemuksesi osoitteeseen LasseMakela@Eurofins.fi viimeistään 14.4.2019 

mennessä. 

Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa Eurofins Scientific Finland Oy:n toimitusjohtaja Lasse 

Mäkelä, puh. 040 591 5550, perjantaina 5.4.2019. klo 13-15 ja perjantaina 12.4. klo 9.30-11.30. 


