
 

 

 

 

 

 

 

KAKOVOST 

  HITROST  

      FLEKSIBILNOST 
 
Bi bil-a rad-a del uspešnega 
mednarodnega podjetja z 
dolgoletno tradicijo Alkaloid AD 
iz Skopja?  
Pridruži se našemu mlademu 
kolektivu in postani del hitro 
rastočega podjetja Alka-lab.  
Ukvarjamo se s preverjanjem 
kakovosti farmacevtskih 
izdelkov Alkaloida AD.  

Kontakt 
Naslov: 
Celovška 40a 
1000 Ljubljana 
 
Telefon: 
01 777 11 21 
 
Email: 
info@alka-lab.si 
 

Prijava 
Prijave sprejemamo na 
info@alka-lab.si 
 
Ob prijavi je potrebno poslati 
CV in dokazilo o zadnji 
dokončani izobrazbi s 
povzetkom vseh ocen.  
 
 

 

Analitik v fizikalno kemijskem laboratoriju 

m/ž 

Opis delovnega mesta 

 izvajanje fizikalno kemijskih analiz, skladno z analitskimi postopki v 

angleškem jeziku (tekočinska, plinska in tankoplastna kromatografija, 

test raztapljanja, UV-VIS spektrofotometrija, FTIR, KF, viskoznost), 

 izpolnjevanje laboratorijske dokumentacije skladno z zahtevami 

Dobre proizvodnje prakse (GMP), 

 dokumentacijske in laboratorijske aktivnosti za izvedbo prenosa 

analitskih metod, 

 priprava tehnično tehnološke dokumentacije, skladno z načeli GMP 

in z uporabo farmakopej (USP, BP, Ph.Eur.), 

 ustrezno ravnanje z vzorci in standardi, 

 sledenje preventivnemu vzdrževanju in kvalifikaciji analitske opreme. 

 

Pričakujemo 
 VI./2 ali VII. stopnjo strokovne izobrazbe farmacevtske ali kemijske 

smeri, lahko absolvent tik pred zagovorom, 

 veselje do dela v analitskem laboratoriju in pripravljenost na 

nenehno izpopolnjevanje svojega znanja, 

 delovne izkušnje glede izvajanja analiz z različnimi tehnikami (HPLC, 

GC, FTIR, UV-VIS, KF in test raztapljanja) so prednost, 

 poznavanje operacijskega sistema Windows in Microsoft Office - 

excel, word, power point, 

 natančnost, proaktivnost, pozitivna naravnanost in osredotočenost 

na kakovost, 

 sposobnost delovanja v timu, 

 aktivno znanje angleškega jezika, pasivno hrvaškega, 

 pripravljenost za delo v dveh izmenah. 

 

Ponujamo 
 dinamično analitsko delo, 

 aktivno uvajanje in podpora mentorja pri opravljanju delovnih nalog, 

 priložnost za delo v izkušenem in povezanem timu, ki ustvarja odlično 

delovno klimo, 

 organizirano toplo malico, 

 kavo, sadje in prigrizke, 

 sklenitev delovnega razmerja za določen čas 6 mesecev, z možnostjo 

kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. 

mailto:info@alka-lab.si
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://business-magazine.ba/wp-content/uploads/2017/11/novi-alkaloid-logo.jpg&imgrefurl=http://business-magazine.ba/2017/11/08/zdravlje-svega-alkaloid/&docid=0yWuTh3BCjtrkM&tbnid=CkzqwuASSq9LMM:&vet=10ahUKEwiqueay2MXkAhWM_aQKHb1-CHoQMwiEAShAMEA..i&w=841&h=536&bih=932&biw=1920&q=alkaloid ad skopje&ved=0ahUKEwiqueay2MXkAhWM_aQKHb1-CHoQMwiEAShAMEA&iact=mrc&uact=8

