Produktionsmedarbejder til homøopatisk lægemiddelfremstilling
Vi har en ledig plads i produktionen og stor efterspørgsel på vores produkter og søger derfor snarest muligt
en medarbejder til vores lægemiddelproduktion, 37 timer om ugen.
Jobbet består i opstilling af råvarer og væsker, opmåling, sammenblanding og rystning af præparater,
rengøring af udstyr og glasvarer samt påfyldning af flasker og ampuller.
Lægemiddelproduktion kræver meget omhyggelighed og en høj grad af ansvarlighed, idet produkterne vi
fremstiller, skal anvendes til behandling af syge mennesker.
Vi har brug for en medarbejder med interesse for og gerne kendskab til homøopati og alternativ medicin og
følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

God fysik og handlekraft.
Evne til at arbejde professionelt med en høj kvalitetsbevidsthed.
Omhyggelig, metodisk, men samtidigt én, der kan tage fat når det kræves.
Selvstændigt arbejdende og evne til at administrere frihed i arbejdssituationen.
Gode samarbejdsevner med henblik på at indgå i et team på en rolig og engageret måde.
Gerne erfaring fra lægemiddelproduktion.
Beherske dansk i skrift og tale.
Nysgerrighed over for og positiv indstilling til Rudolf Steiners impulser og antroposofi.

Læs mere om os på www.allergica.dk og kontakt gerne produktionsleder Joan Bøgh Christensen eller
Nevena Hvarregaard på tlf. 70 26 17 77 eller på mail: jbc@allergica.dk, eller nev@allergica.dk hvis du
ønsker flere informationer om jobbet.
Send din ansøgning til llw@allergica.dk så hurtigt som muligt og inden d. 1. april 2019
Allergica A/S er en medicinalvirksomhed grundlagt i 1984 som et almennyttigt selskab og er beliggende på
Hagemannsvej 11 i Silkeborg. Allergica er 100 % ejet af Æskulapfonden, der ligeledes er almennyttig. Vi
producerer og sælger homøopatisk og antroposofisk medicin i Danmark samt i Sverige og er pt. 19
medarbejdere fordelt på produktion, kundeservice, forsendelse, rådgivning og administration. De
homøopatiske lægemidler, vi fremstiller, viderebringer naturens egne helbredende impulser til medicinen,
og de fremstilles efter anvisninger fra Rudolf Steiner. Vi anser to elementer som helt grundlæggende i
sygdomsbehandlingen – nemlig medicin og kærlighed. I vores praktiske arbejde fremstiller vi helbredende
medicin, men vi bestræber os også på at udstråle kærlighed, omsorg og forståelse.

