
Pamatprasības
➢ Ne mazāk kā 5 gadu praktiska darba 

pieredze eksperimentālos organiskās ķīmijas 

pētījumos

➢ Vadoša darba pieredze aktīvo farmaceitisko 

vielu vai starpproduktu sintēzes metožu vai 

ražošanas tehnoloģiju izstrādē

➢ Organiskās sintēzes metožu un paņēmienu 

pārzināšana, tajā skaitā organisko vielu 

izdalīšanas un attīrīšanas prasmes

➢ Pamatzināšanas un iemaņas strādāt pēc 

galvenajām aktīvo farmaceitisko vielu 

izstrādes un kvalitātes kontroles vadlīnijām 

(piemēram, ICH Q11, ICH Q3A-Q3E, ICH 

Q6A, ICH M7)

➢ Augstas pašmācības spējas, vēlēšanās ātri 

uztvert jaunu informāciju un apgūt 

mūsdienīgas laboratorijas iekārtas

➢ Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ir 

pietiekams brīvai farmaceitiskās 

dokumentācijas un zinātniskās literatūras 

apguvei, kvalitatīvai un precīzai dokumentu 

un atskaišu rakstīšanai, komunikācijai par 

profesionālām tēmām

Pienākumos būs
➢ Plānot un organizēt jaunu AFV, ķīmisko produktu un 

starpproduktu izstrādes un pētniecības darbus laboratorijā, kā 

arī ķīmisko produktu un starpproduktu tehnoloģijas pārnesi 

no ārējām ražošanas vietām un/vai uzņēmuma ietvaros no 

vienas ražošanas shēmas uz citu

➢ Piedalīties jaunizstrādāto ķīmisko procesu pārnesē no 

laboratorijas uz ražošanas iecirkņiem

➢ Piedalīties eksperimentu un pētījumu rezultātu noformēšanā 

rekomendāciju, atskaišu, laboratorijas metodiku, 

kontrolpunktu un parametru, laboratorijas reglamentu un riska 

novērtējumu veidā, pārbaudīt pētījumu rezultātu kvalitāti

➢ Savas kompetences ietvaros, sagatavot atbildes uz 

reģistrācijas institūciju vai klientu aizrādījumiem

➢ Plānot Laboratorijas budžetu un nepieciešamās investīcijas, 

kontrolēt budžeta izpildi, piedalīties Departamenta budžeta un 

investīciju plānošanā

Veselība 
Veselības

apdrošināšana pēc 

pārbaudes laika

€

Atalgojums        
sākot no 3500 EUR 

mēnesī/ bruto

Komanda
Darbs profesionāļu 

komandā, kā arī kopīga 

atpūta un pasākumi

Sūti savu CV un 
motivācijas vēstuli:

personals@olainfarm.com

Darba vieta: Rūpnīcu

iela 5, Olaine, Olaines

novads,

LV-2114

AICINĀM PIEVIENOTIES PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS

DEPARTAMENTA KOMANDAI

ORGANISKĀS SINTĒZES LABORATORIJAS 

VADĪTĀJU

Izaugsme
Profesionālās 

pilnveides un 

izaugsmes iespējas

Mēs piedāvājam
➢ Dinamisku un interesantu darbu vienā no lielākajiem 

farmaceitiskajiem uzņēmumiem Baltijā

➢ Profesionālas pilnveides un izaugsmes iespējas izaicinošos 

digitalizācijas projektos

➢ Darbu Ģimenei draudzīgā uzņēmumā

➢ Dažādus labumus: dotāciju pusdienām, apmaksātu darbinieku 

autobusu, matriālo atbalstu dažādos dzīves notikumos, kopīgus 

pasākumus, veselības apdrošināšanu u.c.

mailto:personals@olainfarm.com

