
Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ’Recycling and Waste Solutions’ i energi-

koncernen Fortum. Vi tilbyder miljø- og ressourceeffektivitet gennem totalløsninger til håndtering, genanvendelse og 

slutbehandling af farligt affald. I Danmark beskæftiger vi ca. 200 medarbejdere, og sammen med vores kunder 

arbejder vi for en renere verden baseret på cirkulær økonomi. Læs mere på www.fortum.dk/wastesolutions. 

 

     

 

Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg søger en laborantvikar 

 
 

 
 

Har du mod på at prøve dig selv af som 
laborantvikar eller drømmer du om en fremtid 
indenfor miljø eller kemi, så har Fortum Waste 
Solutions A/S brug for en sommervikar på 
laboratoriet.  
 
 
Arbejdsområde 
 
Vores laboratorium udfører analyser på 
affaldsprøver til behandling for driften og 
kundeservice, analyser til kontrol af emission, 
samt analyser der indgår i udviklingsprojekter. Ud 
over de analyser vi udfører for interne kunder, 
laver vi et stigende antal laboratorieanalyser for 
eksterne kunder. 
 
Laboratoriet laver ca. 30.000 analyser om året, og 
analyseopgaverne varetages af fire laboranter + 
vores flittige praktikant. Da Laboratoriet har bred 
kontakt til den øvrige del af virksomheden, stiller 
opgaveløsningen krav til både samarbejde og 
selvstændighed.  
 
Vi kan tilbyde dig 
 
Et spændende job i et dynamisk laboratorium, 
med fagligt kompetente og engagerede kollegaer. 
Du vil blive oplært i analyser og kvalitetssikring, 
samt få erfaring med den praktiske hverdag i et 
akkrediteret laboratorium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I løbet af dit vikariat vil du primært komme til at 
udføre brændværdi analyser. Men du vil også få 
kendskab til laboratoriet´s øvrige miljøanalyser, 
her i blandt: 

 

• Brændværdi på bombekalorimeter 

• Oplukning til analyse på ICP-MS og ICP-
OES 

• Anionanalyse ved ionchromatografi 

• Ammonium og Cyanid ved CFA  

• Flammepunktsbestemmelse 

• TOC 
 

 

Dine kvalifikationer 
 

• Grundig, god til at organisere sine opgaver og 
god til at få ting fra hånden 

• Kvalitetsbevidst og systematisk 

• Både humoristisk og seriøs 

• Fleksibel i omgang med kunder og kolleger 

• Der er i gang med (eller drømmer om) uddannelsen 
til laborant 

 Ansøgning og CV sendes via dette link: 
Laborantvikar 
 
Vi indkalder til samtaler løbende og lukker 
rekrutteringsforløbet, når vi har den rette 
kandidat.  
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 
laboratorieleder Line Visby Hansen, tlf. 5354 2703. 
 

 

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&JobOpeningId=9506&PostingSeq=1&SiteId=1&Page=HRS_APP_JBPST&REL_ACTION=Yes

