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Specjalista Zapewnienia Jakości
Jest nas ponad 100 000, ale jednoczy nas wspólny cel - chcemy poprawiać jakość życia ludzi, dając
im możliwość osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Tworzymy jedną z wiodących na świecie
i wiodącą w Polsce firmę farmaceutyczną działającą w oparciu o badania naukowe. Na badania
i rozwój naszych produktów przeznaczamy 3 miliardy funtów rocznie. Mamy w tej dziedzinie wybitne
osiągnięcia i dzięki nim tworzymy nowatorskie preparaty. Jesteśmy liderem w zdecydowanej
większości głównych kategorii terapeutycznych. Codziennie miliardom ludzi dajemy szansę na
poprawę zdrowia. Przed nami stoją nowe plany i wyzwania - sukces zależy wyłącznie od nas. Cechuje
nas doskonałe przygotowanie, przedsiębiorczość, zaangażowanie i determinacja. Pracujemy z pasją
i zapałem, bo jesteśmy dumni z naszych preparatów.
W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację na stanowisko :
Specjalista Zapewnienia Jakości
w Strumieniu Produkcji Suchych Form

PRACA NA ZASTĘPSTWO NA OKRES 1 ROKU
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
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Wdrażanie i egzekwowanie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania i Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z politykami i wytycznymi Grupy GSK oraz lokalnego prawa
Zapewnienie zgodności dokumentacji produkcyjnej z dokumentacją rejestracyjną oraz Politykami
Korporacji
Sprawdzanie Raportu Serii, przygotowanie serii do zwolnienia
Koordynowanie i uczestnictwo w działaniach wyjaśniających w zakresie występujących: odchyleń
jakościowych, reklamacji, incydentów jakościowych
Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie GMP
Udział w rozwiązywaniu bieżących problemów technologicznych.

Poszukujemy kandydatów spełniających następujące wymagania:
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Wykształcenie wyższe chemiczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne lub pokrewne
Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zapewnienia jakości
Znajomość prawa farmaceutycznego i zasad GMP
Dobra znajomość MS Office
Dobra znajomość języka angielskiego
Umiejętność efektywnej komunikacji, współpracy i wpływania na ludzi
Kreatywność i samodzielność w działaniu
Umiejętność organizacji czasu pracy.

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 08.02.2006 na adres :
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Dział Personalny
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań, attn. JZ/2006
Zapraszamy również na nasz stronę internetową www.praca.gsk.com.pl
Do oferty prosimy również dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji przez firmę GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883"

http://laboratoria.net/home/10657.html
Informacje dnia: ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji nowotworów i chorób serca
Nanotechnologia w żywności Godzina lekcji na dworze tygodniowo podnosi satysfakcję u nauczycieli
Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce zdrowotnej Omdlenia - częstsze w czasie upałów
Długie godziny pracy zwiększają ryzyko udaruv ABM w USA: rozmowy m.in. o prewencji
nowotworów i chorób serca Nanotechnologia w żywności Godzina lekcji na dworze tygodniowo
podnosi satysfakcję u nauczycieli Cukrzyca powinna być priorytetem w polityce zdrowotnej
Omdlenia - częstsze w czasie upałów Długie godziny pracy zwiększają ryzyko udaruv ABM w USA:
rozmowy m.in. o prewencji nowotworów i chorób serca Nanotechnologia w żywności Godzina lekcji
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