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Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Jeśli przemawia do Ciebie cel poprawiania jakości życia ludzi dzięki innowacyjnym produktom
medycznym - dołącz do nas!
GlaxoSmithKline jest dynamiczną firmą, której misją jest poprawianie jakości życia ludzi, dając im
możliwość osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Jest to firma z nowoczesnym podejściem do
biznesu, opartym na niezachwianej etyce działania i ciągłym rozwoju sposobów zarządzania, opartym
na inicjatywie ludzi w niej pracujących. Zalicza się do wiodących firm farmaceutycznych na świecie,
a w Polsce jest numerem 1 na rynku farmaceutycznym. Na badania i rozwój produktów przeznacza 3
miliardy funtów rocznie i jest liderem w zdecydowanej większości głównych kategorii
terapeutycznych.
W chwili obecnej szukamy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
(Pion Medyczny, Warszawa)

Na tym stanowisku będziesz pracować w trzyosobowym Zespole Zapewnienia Jakości
i Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii podlegając bezpośrednio Menedżerowi zespołu.
Do Twoich zadań na tym stanowisku będzie należeć przede wszystkim:
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Zespołowa praca w zakresie zapewnienia ciągłości Systemu Zarządzania Jakością poprzez
zagwarantowanie zgodności wszelkich wprowadzonych zmian z wymaganiami korporacyjnymi
i wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w GSK
Czynne wspomaganie działań wyjaśniających i korygujących w sytuacji reklamacji, zwrotów
i wycofania produktu z rynku
Współpraca ze wszystkimi pracownikami Działu Medycznego i pracownikami innych działów GSK
w tworzeniu lokalnych procedur
Uczestniczenie w prowadzeniu audytów wewnątrz firmy oraz audytów zewnętrznych u dostawców
GSK
Szkolenie pracowników GSK z zakresu zagadnień związanych z obowiązującym Systemem
Zapewnienia Jakości
Aktualizacja danych w katalogach na serwerach podlegających Działowi Medycznemu związanych
z zapewnieniem jakości
Opracowywanie i implementacja nowych programów, formularzy, aplikacji itd. niezbędnych do
zapewnienia jakości.

W związku z wyżej opisanym profilem stanowiska, od Kandydatów oczekujemy:
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Wyższego wykształcenia (medyczne, biologiczne, biotechnologiczne, chemiczne, farmaceutyczne
lub pokrewne)
Znajomości systemów zapewnienia jakości
Zdolności analitycznych
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
Systematyczności i skrupulatności w pracy
Praktycznej znajomości obsługi oprogramowania MS Office (Word, Excell, Powerpoint), internet
explorer oraz umiejętności pracy z bazami danych
Doskonałej organizacji pracy własnej oraz umiejętności pracy w zespole.

Doświadczenie w pracy z systemami zapewnienia jakości będzie ważnym atutem.
Naszym pracownikom oferujemy przyjazne środowisko pracy i atmosferę wspierającą realizację
osiągnięć. Zapewniamy jasne kryteria oceny, konkurencyjne wynagrodzenie oraz motywujący system
premiowy.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres:
GSK Commercial Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00 609 Warszawa
Attn. Specjalista Zapewnienia Jakości (Warszawa)
lub za pośrednictwem Internetu na praca@gsk.com
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - strona www.laboratoria.net
Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.praca.gsk.com.pl

Do oferty prosimy również dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez GSK
Services Sp. z o.o. oraz na umieszczenie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie danych
firmy GSK Services Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-322, przy ul. Grunwaldzkiej 189, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany(-a) o prawie wglądu do
swoich danych osobowych i możliwości poprawiania ich.”
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