Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Strona główna › Start

Specjalista Zapewnienia Jakości R&D
W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista Zapewnienia Jakości R&D
Starogard Gdański

Wymagania:

●
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, chemiczne lub pokrewne
znajomość technik analitycznych związanych z oceną produktów farmaceutycznych
znajomość technologii produkcji leków
rozumienie zagadnień walidacji w produkcji farmaceutycznej
znajomość systemów zarządzania jakością
bardzo dobra znajomość j. angielskiego
umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
umiejętność podejmowania decyzji

●
●
●
●

asertywność
umiejętność twórczego myślenia
predyspozycje do łagodzenia konfliktów
umiejętność planowania i organizowania

Dodatkowym atutem będzie:
●
●
●
●

doświadczenie w pracy w Departamencie R&D
doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym
znajomość statystyki
wiedza w zakresie prowadzenia audytu

Oferujemy:
●
●
●

bardzo dobre warunki pracy
możliwość rozwoju zawodowego
atrakcyjny pakiet świadczeń

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert (CV oraz list motywacyjny) na adres:
piotr.bukowski@polpharma-group.com
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać: strona internetowa www.jobpilot.pl oraz
www.laboratoria.net.
Gwarantujemy Państwu całkowitą dyskrecję.
Na zgłoszeniu prosimy załączyć klauzulę o następującej treści:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883”
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.
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