Receptionist vars hjärta klappar för service
sökes till glatt gäng i centrala Lund
Nu söker vi på Lumito en trevlig, flexibel och initiativtagande kollega till rollen som receptionist hos oss.
Du har datorvana och gärna ett par års erfarenhet som receptionist samt tycker om att jobba med människor.
Din känsla för service är hög. Tjänsten är ett vikariat på 13 månader.
Dina arbetsuppgifter består i att ta hand om kontorsmiljön och hålla den snygg och välfungerande, ta emot besökare,
besvara inkommande telefonsamtal, assistera VD och stötta alla medarbetare med relevanta service- och
administrationsuppgifter. Du kommer även att hantera inkommande och utgående post, beställa kontorsmaterial,
förbereda kaffe och förtäring till möten, boka resor och speditioner, sköta kontakten med fastighetsförvaltaren
samt agera som kontorets skyddsombud med mera.

Utbildning & erfarenhet
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter. Du är noga med detaljer, har ett strukturerat arbetssätt och kan hantera flera uppgifter samtidigt,
även när tempot är högt. Som person är du professionell
och har integritet.
Du har god kommunikativ förmåga, är självgående,
ansvarsfull och social.
Rollen förutsätter utmärkta kunskaper i engelska och
svenska i tal och skrift,
Officepaketet är ett krav samt generellt hög datormognad.
Vi månar om vår laganda, goda stämning och känsla i
bolaget och din personlighet är därför extra viktig. Vi
sätter stort värde på dina värderingar och drivkrafter.
Den du är, med andra ord.
Du blir en viktig teammedlem i vårt gäng som drivs av
engagemang och arbetsglädje i en bra kombination.
Välkommen med din ansökan!

Lumito är ett medicintekniskt bolag specialiserat inom digital patologi.
Under senare delen av året planerar vi för en produktlansering på forskningslaboratorium. Genom vår egenutvecklade och patenterade teknologi vill vi ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb
och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken
möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation
sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up
Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra
diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har vi valt
att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp
vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum.
Bland våra 16 anställda har vi en mycket hög teknisk kompetens och är med
och leder utvecklingen inom flera områden. Kontoret är beläget i centrala
Lund, med goda pendlingsmöjligheter.

Tillträde: Hösten 2022 (augusti/september)
Arbetstid: Deltid 75%. Anställningen är
en visstidsanställning om 13 månader
Lön: Fast månadslön
Kontaktperson: Mattias Lundin
Ansökan via e-post (CV + personligt brev):
work@lumito.se

www.lumito.se

