Vironova, med c:a 40 anställda i lokaler vid Norrtull finns som bolag sedan 2005 och är ett resultat av
tvärvetenskaplig forskning från Karolinska institutet i Stockholm. Sedan starten har Vironova i
snabb takt etablerat en global kundbas av högteknologiska företag med höga regulatoriska krav inom
vaccine /pharma utveckling/produktion samt även inom kemisektorn. Vironova erbjuder unika
lösningar genom service, instrument och mjukvaruprodukter. I dagsläget har Vironva GLPcertifierade cell- och viruslab, avancerad elektronmikroskopi och bildanalys som möjliggör
nanopartikelkaraktärisering samt virussäkerhetsstudier.

Vironova söker Field engineer
Till vår Intrumentsgrupp söker vi nu en field engineer som ska arbeta med teknisk
försäljning, installation-, teknisk support och felsökning ute hos kund
Du kommer att rapportera till affärsområdeschefen för Instruments.

Arbetsuppgifter:
I tjänsten ingår bl a: kundbesök och säljmöten, presentera tekniska demos, producera
demomaterial och tekniskt sälj- och marknadsmaterial samt närvara på marknadsevent och seminarier. Det ingår även att installera, ställa in, testa, felsöka och
supportera mikroskop ute hos kund. Undervisning och träning av kunder i att ställa in
och använda mikroskopet är också en viktig del samt att hantera och föra vidare
kunders supportbehov internt.

Vi söker dig som:
Har minst kandidatexamen inom ingenjörskap/teknik, biologi eller kemi och är
nyutexaminerad till c:a 3 års tidigare erfarenhet. Vi ser gärna att du har tidigare
erfarenhet av:
Felsökning och service av inbyggda system, god kunskap inom Windows
operativsystem, erfarenhet av nätverk och Windows active directory, baskunskaper
inom databaser och erfarenheter av Microsoft Visual Studio. Erfarenhet av .net
framework, försäljning, projektledning, kundkontakter, eller erfarenhet från
serviceyrke är extra meriterande, gärna inom studentverksamhet eller föreningslivet.
Rollen har stort fokus på kundkontakter och kommer innebära mycket internationella
resor (50-75%). Vi söker därför en social, extrovert person som gillar att vara på språng
och ha ett omväxlande arbete och arbetsmiljö. Du måste ha B-körkort och vara flytande
i tal och skrift på engelska samt i tal på svenska.

Vi erbjuder:
Ett roligt arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag. Vi erbjuder
även marknadsmässiga villkor, trevliga arbetskamrater och nyrenoverade lokaler.
Vironova vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför
verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i
våra rekryteringar. Just den här rollen är mansdominerad varför vi gärna ser
kvinnliga sökande.

Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten ring affärsområdeschef Nina Ewerlöf på telefon: 0766-232
362. För frågor angående Vironova kontakta personalchef, Ulrika Ledmyr på telefon:
0708-156 219. Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer
kommer att ske löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via epost så är du
intresserad, skicka din ansökan på engelska till ulrika.ledmyr@vironova.com senast
den 28 oktober 2016.

