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Sérfræðingur í GMP í lyfjaframleiðslu 

Ábyrgð og verkefni 
Starfið felur í sér umsjón með að framleiðsla fyrirtækisins á 
hráefnum til lyfjagerðar (API) uppfylli cGMP. Viðkomandi mun hafa 
umsjón með innleiðingu cGMP og þarf að geta framkvæmt úttektir 
á birgjum og gefið út QP vottorð.  

Menntun og hæfni
Við leitum að einstaklingi með leiðtogahæfileika sem hefur tamið 
sér fagmennsku og jákvæðni í starfi. Viðkomandi þarf að hafa 
lyfjafræðimenntun eða sambærilega menntun, hafa umtalsverða 
reynslu af GMP í lyfjaframleiðslu og uppfylla kröfur sem gerðar eru 
til ábyrgðarstarfa (QP) um vísindalega og tæknilega þekkingu.  

Sérfræðingur í framleiðslugildingum 
(process validation specialist) 

Ábyrgð og verkefni 
Starfið felur í sér skipulagningu og umsjón með gildingum í 
samræmi við cGMP kröfur. Dagleg störf fela meðal annars í sér 
að útbúa gildingaráætlanir, gera áhrifa- og áhættumat, skrifa 
gildingarlýsingar og gildingarskýrslur. 

Menntun og hæfni 
Við leitum að einstaklingi sem hefur sýnt af sér frumkvæði og tamið 
sér fagmennsku og jákvæðni í starfi. Viðkomandi þarf að hafa 
lyfjafræðimenntun eða sambærilega menntun og hafa umtalsverða 
reynslu af framkvæmd gildinga, helst úr lyfjaframleiðslu. 

Gæðadeild Lýsis leitar að sérfræðingum 
í ný og sérhæfð störf

LÝSI – heila málið 
Lýsi hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði rannsókna, vöruþróunar, framleiðslu og sölu  
á fiskiolíum. Það hefur alla tíð haft það meginmarkmið að vera framúrskarandi og 
traustur framleiðandi afurða sem bæta heilsu og auka lífsgæði fólks. 


