Lab-manager
Brænder du for life science og iværksætteri? Vil du gerne bidrage til at der bliver skabt en ny bølge af biotek
startups, og potentielle iværksættere stimuleres til at starte virksomhed? Og har du mod på at medudvikle nye
modeller for, hvordan vi øger succesen for iværksættere og spæde startups i biotekbranchen? Så er det måske dig,
vi er på jagt efter!
Symbion er Danmarks største iværksættermiljø. Vi huser mere end 600 ambitiøse små og mellemstore
iværksættervirksomheder fordelt på vores 6 lokationer i København.
Til en nyoprettet stilling søger vi en struktureret og motiveret lab manager, der kan være med til at udvikle, opbygge
og drive CPHLabs, som er Symbions nyeste tilbud til life science startups.
Som det første coworking-laboratorie i Danmark, er CPHLabs skabt med formålet at danne rammerne for forskellige
nystartede biotek-virksomheder, der side om side kan teste deres hypoteser. Du bliver ansvarlig for udvikling og
vedligeholdelse af co-working laboratorierne i Symbion. Opgaverne kræver tekniske såvel som innovative og
kommunikative færdigheder for at fastholde og forbedre niveauet på faciliteterne i samarbejde med brugerne af
laboratorierne. Det giver mulighed for at udvikle nye tilgange og teknikker, og der er vid muligt for at bidrage aktivt til
udviklingen af CPHLabs samlede tilbud til nye startups.
Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
Fremvisning og udlejning af CPHLabs’ pladser
Hjælpe start-ups i CPHLabs med deres laboratorieprojekter
Afholde månedlige laboratoriemøder
Bevare og dyrke et fællesskab hvor man deles om udstyret
Sørge for, at kontrakterne bliver overholdt
Code-of-conduct og laboratoriesikkerhedstræning
Vedligehold af eksisterende infrastruktur, herunder kalibrering af udstyr
Udstyrstræning og protokoludvikling
Etablere lokale og globale sponsoraftaler og partnerskaber
Opsætning og administration af et bookingsystem for delte ressourcer
Du vil blive en del af et samarbejde mellem Symbion, KU og REBBLS, som har det samlede ansvar for at udvikle
CPHLabs og skabe nye muligheder for, at virksomhederne kan udvikle og kommercialisere deres forskning samt
netværke med ligesindede iværksættere, eksperter, forskere og investorer gennem netværksarrangementer og
workshops. Du vil komme til at arbejde på tværs af virksomhedens lokationer i København, primært på Østerbro og
Nørrebro, og på sigt Frederiksberg.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en akademisk baggrund, er hjemmevant i et laboratorie, og er i stand til at skabe begejstring og
energi omkring CPHLabs. Herudover skal du kunne arbejde selvstændigt, være systematisk i din tilgang til udvikling
og implementering samt kunne holde mange bolde i luften. Jobbet fordrer, at du som person er udadvendt og
tillidsskabende, er empatisk og forstår dig på mennesker og ikke mindst har en god portion forretningsforståelse, så
du kan koble viden, kontakter og relation med universiteter, virksomheder og personer.
Vi ser gerne, at du:
har erfaring med bioteknologisk laboratoriearbejde
er rutineret i diverse molekylær- og cellebiologiske teknikker
har mod på at hjælpe biotek startups med diverse problemstillinger
trives med at lære nye teknikker og optimere procedurer, men også med at være ansvarlig for den daglige drift af
co-working laboratoriet
arbejder selvstændigt og bevarer overblikket – også i pressede situationer
er loyal, ansvarlig, engageret og fleksibel
er social, en god kollega, har et godt humør og en positiv indstilling til tingene
taler og skriver godt dansk og engelsk
Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring fra startups, co-working miljøer
eller tilsvarende.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed, hvor tonen er uformel og ligefrem. Der lægges stor vægt på
medarbejdernes trivsel, vi tilbyder en række personalegoder, og du vil komme til at arbejde i og med et team af
dedikerede medarbejdere i konstant forandring.
Vi tilbyder en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og med ansættelse hurtigst muligt. Gageniveauet vil blive forhandlet
afhængigt af kvalifikationer. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Morten Mølgaard Jensen,
mmj@symbion.dk, tlf.: 3917 9999.
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest tirsdag den 30. november 2021.
Send os din ansøgning via Jobindex ved at klikke her.

