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

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

tilaista 650 laboratoriossa 45 maassa ympäri maailmaa. Analyysivalikoimamme kattaa yli 150,000 luotettavaa analyysimenetelmää 

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

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

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

mentä asiakaspalvelupistettä kattavasti kautta maan – Helsingistä Sodankylään.  Kaikki toimintamme on oleellisilta osin akkreditoi-

tu kansallisen akkreditointielimen, FINASin 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 yrityksestämme ja akkreditoinneista löytyy nettisivuil-

ta www.eurofins.fi. 

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

ja rehuanalytiikkaan. Haemme nyt vahvistusta laboratoriomme tietojärjestelmien käyttöönotto-, ylläpito- ja kehitystehtäviin, tois-

taiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  

 

Junior IT Business Analyst 

Työtehtäviisi kuuluvat Eurofins Scientific Finland Oy:n laboratoriotietojärjestelmien tarveanalyy-

sien tekeminen, järjestelmämuutosten dokumentointi, uusien ominaisuuksien testaus ja käyt-

töönotto, käyttäjäkoulutus sekä järjestelmiemme ylläpito- ja jatkokehitys.  

Menestyt tehtävässämme, kun olet opintojesi loppusuoralla tai jo hankkinut itsellesi teknisen, 

vähintään keskiasteen koulutuksen ja sinulla on hyvät IT-taidot sekä ohjelmointikokemusta esim. 

jostain seuraavista: C#, SQL, SQL reporting, Visual Studio tai vastaava. Kokemus LIMS- järjestelmis-

tä (Laboratory Information Management System) on eduksi.  Pystyt itsenäiseen työskentelyyn, 

mutta osaat myös toimia osana kansainvälistä IT Solutions -tiimiämme, ja sinulla on kokemusta 

projektimuotoisesta työtavasta. Toimit tehtävässämme aktiivisesti laboratorioliiketoimintamme 

eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Englannin kielen suullinen ja kirjal-

linen vahva osaaminen on edellytys, sillä olet tehtävässäsi säännöllisesti vuorovaikutuksessa kan-

sainvälisten kollegoiden kanssa.  Kokemus valmistavan teollisuuden prosesseista tai laboratorio-

alasta katsomme eduksi. 

Henkilönä olet oma-aloitteinen ja määrätietoinen, rohkea, analyyttinen, joustava sekä utelias. 

Sinulla on kyky motivoitua ja työskennellä itsenäisesti niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä toi-

mintaympäristössä. Ennen kaikkea olet ennakoiva ja sinulla on halu löytää tietotekninen ratkaisu 

sekä toteuttaa asiat valmiiksi asti liiketoimintojen tarpeiden mukaisesti. 

Työpaikkasi sijaitsee yhtiömme Raision yksikössä, ja toivomme sinun aloittavan tehtävässämme 

toukokuun 2019 aikana. Tehtävän palkkaus määräytyy noudattamamme Yksityisen laboratorio-

alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan. 

Työssäsi onnistumista ovat tukemassa ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen Eurofinsin henkilöstö, 

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

EN ISO/IEC 17025) ja näitä täydentävät asiakaspalvelupisteemme Helsingissä ja Tampereella sekä 

toimialamme laajin ja kilpailukykyisin erikoisanalytiikkaan erikoistunut Eurofins-laboratorioiden 

muodostama vahva, kansainvälinen verkosto. 

Mikäli koet tehtävän omaksesi, lähetä hakemuksesi sähköpostilla: EvaBackman@eurofins.fi vii-

meistään 22.4.2019. 

Lisätiedusteluihin vastaa Business Analyst ja laatupäällikkö Eva Backman, puh. 050 567 3076, to 

17.4.2019. klo klo 10-11. 


