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Northway Biotech yra užsakomųjų paslaugų biofarmaciniams produktams vystyti ir preparatų klinikiniams 
tyrimams tiekėja. Įmonė teikia platų paslaugų spektrą pradedant ląstelių linijos konstravimu ir procesų 
vystymu ir baigiant GGP (Geros Gamybos Praktikos) vaistinės substancijos ir vaistinių produktų gamyba ir 
tiekimu klinikiniams tyrimams. Northway Biotech klientai yra biotechnologinės įmonės, tarptautinės 
farmacinės kompanijos ir garsios mokslo institucijos iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos šalių. Aukšta 
kokybė, lankstumas, inovatyvus mąstymas ir nuolatinės investicijos į plėtrą lemia tai, kad įmonė pateisina ir 
viršija užsakovų lūkesčius. Northway Biotech yra privataus kapitalo įmonė, įsikūrusi Vilniuje, Lietuvoje ir 
Bostone, JAV. 

Daugiau informacijos apie įmonės veiklą rasite: www.northwaybiotech.com 
Šiuo metu į savo komandą aktyviai ieškome naujų kolegų: 

 
ANALITIKO (-ĖS)/ ANALITINIŲ METODŲ VYSTYMO SKYRIUJE 

(biofarmacijos pramonė) 
Mokslininkų g. 4, Vilnius 

 
Komandinis biotechnologinių projektų įgyvendinimas fiziko cheminių metodų padalinyje. 

DARBO POBŪDIS: 
 Biotechnologinių produktų analizė fizikocheminiais metodais; 
 Baltymų kiekybinių bei kokybinių analizių atlikimas; 
 Naujų analitinių metodų kūrimas, tobulinimas, testavimas bei kvalifikavimas; 
 Standartinių darbo procedūrų, metodų kvalifikavimo protokolų bei ataskaitų ruošimas (anglų kalba); 
 Metodų validavimas;  
 Atliktų analizių ir analizės protokolų ruošimas; 
 Laboratorijos testavimo nuokrypių tyrimas ir dokumentavimas; 
 Laboratorinės įrangos kasdieninė priežiūra, atliktų veiksmų dokumentavimas. 
 

IDEALUS KANDIDATAS (-Ė): 

 Yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą (analizinės chemijos ar panašioje srityje); 
 Susipažinęs su GGP reikalavimais arba turi patirties kokybės kontrolėje; 
 Sklandžiai bendrauja anglų ir lietuvių kalbomis tiek žodžiu, tiek raštu; 
 Turi darbo laboratorijoje (darbas su skysčių chromatografija, kapiliarine elektroforeze, kitais baltymų 

analizės metodais) patirties – privalumas.  
 

KODĖL VERTA PRISIJUNGTI? 

 Dirbsite prie skirtingų projektų ir turėsite galimybę prisidėti prie gamybos biotechnologinių produktų 
analizės fizikocheminiais metodais pagal patvirtintas standartines darbo procedūras, biofarmacinių 
produktų kokybės užtikrinimo ir kontrolės. Greitai perprasite biotechnologijų sektoriaus subtilybes ir 
įgausite neįkainojamos patirties; 

 Dirbsite šalia patyrusių kolegų, todėl turėsite galimybę nuolat augti ir tobulėti; 
 Turėsite galimybę pasiekti karjeros aukštumų per stulbinančiai trumpą laikotarpį  
 Gausite papildomą sveikatos draudimą; 
 Įmonė suteikia nelaimingų atsitikimų ir Covid – 19 draudimą; 
 Pamaininis darbas apmokamas papildomu tarifu; 
 Gausite konkurencingą ir nuolat peržiūrimą darbo užmokestį atitinkantį Jūsų kompetencijas.  
 
ĮDOMU?  
Siųskite savo CV el. paštu cv@northwaybiotech.com  
 

http://www.northwaybiotech.com/
https://www.cvbankas.lt/darbas-vilniuje
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