
 

 
Nysgerrig operatør søges til SmartPratice i Hillerød 
 
Er du omhyggelig og procesorienteret, og har du erfaring med GMP/medico produktion, så er det måske dig 
vi søger? 
 
SmartPractice Denmark ligger i Hillerød og har både produktion, R&D/QC-laboratorier og administration på 
sitet. Anlægget er skræddersyet til produktion af TRUE Test og er det eneste af sin art i verden. TRUE Test 
er et patch-testsystem til diagnosticering af kontaktallergi. Kontaktallergi er en betændelsesreaktion, der 
opstår, når stoffer, som man er allergisk over for, kommer i kontakt med huden. Disse stoffer kan findes i 
parfume, antibiotiske salver, gummimaterialer, med mere.  
 

Anlægget drives i henhold til GMP/GLP og kontrolleres regelmæssigt af bl.a. FDA. 
 
OM JOBBET 
 
Der er pt 8 operatører i produktionen, alle med høj anciennitet. Teamet er kendetegnet ved stor indbyrdes 
hjælpsomhed og et virkelig godt samarbejde.  
 
Du vil få opgaver i alle dele af produktionen; blanding af råvarer, produktion og pakning af produkterne 
m.v., så du får en varieret og omskiftelig hverdag i samarbejde med dine kolleger.  
 
Opgaverne er bl.a.: 
 

• produktion af allergitest fra A-Z 

• maskinbetjening, både i produktionen og pakkeriet 

• overvågning, kvalitetskontrol og kvalitetssikring 

• udfyldelse af batch dokumentation 
 
Der vil være grundig sidemandsoplæring i introduktionsperioden, og du vil blive oplært og i det tempo, du 
er klar til. 
 
Arbejdstiden er: 37 timer om ugen i tidsrummet 06:00-15:00 mandag til torsdag og 06:00-14:00 fredag. 
 
OM DIG 
 
Du har nogle års erfaring inden for produktion med fokus på GMP og gerne medicoproduktion. Du er vant 
til at arbejde efter nøje beskrevne processer og ved, hvor vigtig dokumentation er ved den type af 
produkter. Den ideelle kandidat har: 
 

• kendskab til GMP og ved, at nøjagtig dokumentation er en nødvendighed 

• erfaring med arbejde i renrum samt rengøring heraf 

• fokus på samarbejde og har humor 

• lyst til at tage ansvar og være nysgerrig i forhold til dine opgaver 
 
 



 
 
 
 
 
Som person er du kendetegnet ved at være omhyggelig i de opgaver, du arbejder med, og du har faglig 
stolthed. Eftersom du arbejder i et mindre team, er det vigtigt, at du er udadvendt og socialt indstillet i 
forhold til dine kolleger.  
 
ANØGNING 
 
Ansøgning og spørgsmål til stillingen bedes rettet til; Lotte Tolstrup, Search & Selection Group, mob. 
40329734, mail Lotte@s-sgroup.dk. 
 
Interviews afholdes løbende, så send din ansøgning snarest mulig.  
 

For information vedrørende GDPR, venligst se GDPR – Search & Selection Group (s-sgroup.dk) 
 

OM VIRKSOMHEDEN 
 

SmartPractice Denmark er et datterselskab af SmartPractice USA, se nærmere på www.smartpractice.dk. 
Virksomhedens primære produkt er T.R.U.E. TEST® (Thin-layer Rapid Use Epicutaneous), som er den eneste 
FDA godkendte patchtest, der i dag findes til diagnosticering af dermatologisk kontaktallergi.  
 

https://s-sgroup.dk/gdpr.html

