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Kemiker eller bioanalytiker søges til DEKS
Personale

UK NEQAS Microbiology genoptager
udsendelser fra august 2020
Grundet COVID-19 er der ændrede udsendelsesdatoer for flere EQA-programmer.
En opdateret oversigt kan ses her.
Kontakt endelig DEKS, deks@deks.dk, hvis
du har spørgsmål.
Karin Heidemann

Vil du medvirke til at sikre analysekvaliteten af
laboratorieudstyr i sundhedssektoren?
DEKS søger en kemiker eller en erfaren bioanalytiker, der har lyst til at arbejde med kvalitetssikring af laboratorieudstyr. Stillingen er en fast
vagtfri stilling på 30-37 timer om ugen, med tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Stillingen er hovedsageligt tilknyttet arbejdet i
SKUP, med tæt kontakt til vores samarbejdspartnere i Norge og Sverige, men er også knyttet til DEKS-arbejde. De primære arbejdsopgaver er:
• SKUP-arbejdet omfatter planlægning, kon-

takt og koordinering af afprøvninger i almen
praksis og på hospitalslaboratorier, herunder
skrivning af protokoller og rapporter på engelsk samt databehandling i Excel

• Du skal være medansvarlig for DEKS’ koagu-

lationsprogram med prøvebehandling i vores
lille laboratorie og databehandling med vurdering af resultater og metoder

• Kommunikation, formidling af information bå-

de mundtlig og skriftlig til laboratorier, udenlandske samarbejdspartnere og producenter

Ændrede deadlines
Flere EQA-organisationer er udfordret på
grund af COVID-19, og har forlænget indrapporterings-deadlines på nogle programmer. Det betyder, at du kan have ekstra tid
til at indrapportere, og at du får rapporten
senere. Vi har prøvet at samle informationerne på www.deks.dk.
Nanna Larsen

Forsendelser fra udlandet
Vi oplever fortsat udfordringer med forsinkelser ved forsendelser til og fra udlandet.

Se mere på www.deks.dk.
Ansøgningsfrist den 18. juni.
Gitte Henriksen

Personale

DEKS siger efter mange års tjeneste farvel til
bioanalytiker Lis Jørgensen, der har valgt at gå
på pension fra den 18. juni. Vi ønsker Lis alt
godt fremover.
Gitte Henriksen

Hvis I oplever noget, som vi kan være behjælpelige med, så giv os endelig besked.
Nanna Larsen

DEKS ønsker alle en rigtig
god sommer
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