
 
Annonse 

 
 

 

 

 

 

BioBank AS 

Holsetgata 22 

2317 Hamar 

Norge 

Tel (+47) 62 50 99 20 

 

BioBank AS er en biobank for 
lagring av prøver fra dyr, fisk og 
planter, for lagring av biodata og 
individinformasjon fra donordyr 
og en integrasjon mellom disse. 
https://biobank.no/  

BioBank er markedsledende som 
animalsk biobank i Norge. 
Selskapet lagrer over 300 000 
objekter i form av vev og DNA-
ekstrakter fra norske avlsdyr av 
gris, storfe og kjøttfe, oppdretts-
fisk, hest og andre dyrearter som 
sau, geit, hund, katt o.a.  

BioBank er en aktiv samarbeids-
partner for de største avls-
selskapene i landet og arbeider 
sammen med nasjonale og inter-
nasjonale laboratorier for gen-
testing og med ulike forsknings-
miljøer innen anvendt genetikk 
på dyr. 

BioBank utfører tjenester som 
mottak, registrering og uttak av 
biologisk materiale, logistikk ved 
innhenting og forsendelse av 
prøver, registrering av data fra 
donordyr, DNA-isolering, kvali-
tetskontroll, optimalisering og 
distribusjon av DNA til analyser 
hos underleverandører, kvalitets-
sikring av analysedata, slekt-
skapskontroll mv. 

 

BioBank er nordisk distributør av 
CombiBreed gentester til hund, 
hest og katt. 
https://www.combibreed.no/nb-no/  

 

BioBanks holder til i Biohuset på 
Hamar. 

 

 

 

Obs!                                                                      
BioBank vil aldri be om Bank-ID 
fra søkere ved jobbrekruttering. 
Mottar du slike henvendelser så 
kommer ikke det fra oss.              . 

Vi søker etter en ny kollega i fast stilling som  

  Laboratoriemedarbeider  
   → Post- og prøvehåndtering → Registreringer → Kundekontakt → Salg 

Arbeidsgiver  BioBank AS 
Stillingstittel  Laboratoriemedarbeider 
Frist   30.09.2022 
Ansettelsesform Fast i hel stilling 

 
Bli kjent med BioBank AS 

BioBank har en sterk posisjon som tjenesteyter til avlsorganisasjoner for produksjons-
dyr og fisk i Norge, og også for hesteavlslag, hundeorganisasjoner og andre avlsmiljøer. 

BioBank har 6 ansatte; alle personer med høy kompetanse og som brenner for jobben.  

Hvem søker vi? 

BioBank ser etter en person som er utadvendt, ansvarsfull, jobber strukturert både 
alene og sammen med kolleger. Du er effektiv, takler at jobben består av rutinearbeid 
og det å ha mye å gjøre, samtidig som du er uredd og synes nye oppgaver er 
spennende. 

- Kanskje har du har utdanning innen laboratoriefag på teknikernivå, sammen med noen 
års erfaring fra laboratoriearbeid? 

- Kanskje har du kunnskap innen logistikk og noen års erfaring fra storskala sending, 
mottak og registrering av varer? 

- Kanskje har du kvalifikasjoner og gode referanser innen markedsføring, og interesse 
for og kunnskap om hold og avl på dyr? 

Alt dette er kvalifikasjoner som kommer til nytte hos oss, så om du passer til én eller 
flere av kriteriene ønsker BioBank å komme i kontakt med deg. Hvis du i tillegg har 
erfaring fra databasesystemer og noe kunnskap om kvalitetssikring og -systemer, ja da 
er du kanskje den vil leter etter. 

Hva kommer du til å arbeide med? 

Du vil i kraft av stillingen arbeide med  

- post- og prøvehåndtering: utsending av prøvemateriale, mottak av innkomne prøver, 
uttak av prøver fra vår genbank 

- registreringer: innlesning av prøver og prøvedata i BioBank database, filhåndtering, 
kontroller 

- kundekontakt og salg: primært samarbeide med CombiBreed® om den norske og 
skandinaviske profileringen av gentester på hund, hest og katt, og følge opp kunder til 
www.combibreed.no/nb-no/. 

Hva kan BioBank bidra med? 

BioBank tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, 
interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.  

Kontorsted er i Biohuset på Hamar, i lyse og åpne lokaler. Vi har gratis parkering og 
lademuligheter for EL-bil mv. 

Vi vil gjerne at du søker hos oss 

Er dette jobben for deg? Da vil vi gjerne at du sender inn din CV og søknad til oss.  

Stillingen rapporterer direkte til daglig leder Sigbjørn Gregusson. For spørsmål ta 
kontakt på sigbjorn.gregusson@biobank.no eller på telefon 400 27 990. 

Kortfattet søknad med CV og relevante vedlegg sendes BioBank AS, Postboks 263, 
2302 Hamar eller til post@biobank.no.  

Søknadsfrist: så snart som mulig, siste frist fredag 30. september 2022. 
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