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Wymagania:
- wykształcenie wyższe farmaceutyczne, chemiczne lub biologiczne
- dobra znajomość regulacji prawnych w branży farmaceutycznej w Polsce i w Unii Europejskiej bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
- samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

Osoby bez doświadczenia w pracy z dokumentacją rejestracyjną prosimy nie nadsyłanie ofert !
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłoszenie się poprzez system hrk.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzenia wybranym kandydatom.
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Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19
będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
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