
	  

MyAir	  Test	  and	  Validation	  AB	  

Vi	  söker	  Mättekniker	  

I	  Sjukhus-‐,	  Farmaceut-‐	  och	  Industrimiljöer	  finns	  skyddsventilation	  för	  patient,	  
personal	  och	  produkt.	  Ventilation	  som	  ibland	  kan	  vara	  livsavgörande.	  	  
	  
Med	  kvalificerade	  mätinstrument	  kommer	  du	  att	  säkerställa	  luftkvalitén	  och	  
funktionen	  i	  processen.	  Att	  funktionssäkra	  den	  hygieniska	  zonen	  eller	  
processmiljön	  ger	  hög	  patientsäkerhet,	  säker	  labbmiljö	  och	  industriprocessmiljö.	  
	  
Du	  kommer	  att	  ha	  möjlighet	  att	  driva	  och	  självständigt	  utföra	  mätuppdrag.	  För	  dig	  
som	  vill,	  finns	  möjligheter	  att	  utvecklas	  inom	  området	  och	  växa	  med	  företaget.	  

Exempel	  på	  kontroller/mätuppdrag	  som	  du	  kommer	  att	  lära	  dig	  är:	  

•	  Renrum	  validering.	  
•	  Validering	  av	  säkerhetsbänkar	  och	  UDF-‐enheter	  (LAF-‐enheter).	  
•	  Kontroll	  mot	  ISO	  och	  GMPnormer.	  
•	  Mikrobiologisk	  provtagning.	  
•	  Kontroll	  i	  sjukhusmiljöer.	  Till	  exempel	  sterilcentral,	  laboratorium	  och	  
operationssalar	  
	  

Arbetsort	  

Vårt	  kontor	  finns	  i	  Linköping	  och	  vi	  utgår	  härifrån.	  	  

Kunderna	  finns	  främst	  runt	  om	  i	  Sverige,	  men	  kan	  även	  finnas	  i	  grannländerna	  
Danmark	  och	  Norge.	  Arbetet	  innebär	  därför	  relativt	  många	  hotellnätter.	  

Din	  profil	  

*	  Utbildning	  på	  lägst	  gymnasienivå	  

*	  Mättekniska	  kunskaper	  är	  meriterande	  

*	  Kunskap	  luftinjustering	  är	  meriterande	  



*	  Viss	  kunskap	  inom	  el	  är	  meriterande.	  

*	  Svenska	  i	  tal	  och	  skrift	  samt	  att	  du	  behärskar	  engelska.	  

*	  Då	  tjänsten	  innebär	  mycket	  bilåkande	  är	  B-‐körkort	  ett	  krav.	  

*	  Ha	  god	  kännedom	  om	  Officepaketet.	  

*	  Dina	  personliga	  egenskaper	  är	  viktiga	  för	  oss.	  Vi	  söker	  en	  person	  som	  har	  
”fötterna	  på	  jorden”,	  lyhörd,	  serviceinriktad	  och	  som	  har	  god	  samarbetsförmåga.	  

Om	  du	  är	  intresserad;	  Skicka	  in	  en	  kort	  presentation	  och	  CV	  till	  jobb@myair.se	  

Eventuella	  frågor	  ställer	  du	  till	  Anders	  Rehn,	  mobilnummer:	  0703	  89	  63	  22	  

Välkommen!	  

	  
Om	  MyAir	  
	  
My	  Air	  vill	  vara	  kundens	  första	  val	  vid	  kontroll	  av	  luftkvalitén	  för	  att	  minimera	  
luftburen	  smitta,	  optimera	  arbetsmiljön	  och	  säkerställa	  processfunktionen.	  Vi	  har	  
en	  samlad	  gedigen	  erfarenhet	  som	  erbjuder	  korrekt	  kontrollerade	  och	  funktions	  
säkrade	  miljöer.	  
	  
Vi	  är	  certifierade	  
•	  CTCB	  Professional	  level	  (Clean	  room	  Testing	  and	  Certification	  Board).	  
•	  Mikrobiologisk	  luft-‐	  och	  ytprovtagning.	  
•	  LR	  metoden.	  
•	  Instrument	  underhåll.	  
Samt	  certifierade	  enligt	  ISO	  9001	  0ch	  14001	  
	  
Vår	  affärside’	  är:	  
	  
Med	  tekniska	  och	  mikrobiologiska	  mätningar	  säkerställa	  skyddsventilationen	  för	  
person	  ,	  produkt	  och	  process	  
	  
	  


