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Młodszy specjalista ds. 

walidacji systemów 

skomputeryzowanych

Dołącz do naszego zespołu w Konstantynowie Łódzkim! 

Szukamy osoby na stanowisko:

Zadania i odpowiedzialności:

• opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie

dokumentacji dotyczącej walidacji zgodnie

z wytycznymi dla przemysłu farmaceutycznego,

• walidacja systemów komputerowych,

• ścisła współpraca z działem IT,

• opiniowanie dokumentacji technicznej i walidacyjnej,

• przeprowadzanie analiz ryzyka i ocena wpływu

planowanych zmian na system komputerowy,

• opiniowanie procedur systemowych i procedur IT pod

kątem ich zgodności z wytycznymi prawnymi i GAMP,

• planowanie i realizacja zadań związanych

z utrzymaniem systemów komputerowych w stanie

zwalidowanym (okresowa ocena systemów),

• opracowywanie niezbędnych instrukcji i procedur.

Oczekiwania:

• wykształcenie wyższe techniczne – preferowane IT bądź

chemiczne,

• dobre umiejętności komunikacyjne w języku angielskim

w mowie i piśmie,

• gotowość do podjęcia pracy i rozwoju na stanowisku

młodszego specjalisty ds. walidacji systemów

skomputeryzowanych,

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,

• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

• umiejętność analitycznego myślenia,

• punktualność, dokładność,

• kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

• mile widziane doświadczenie w branży farmaceutycznej.

Wörwag Pharma Operatioms Sp. z o.o.
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Nasza oferta

• pełne przyuczenie do wykonywania obowiązków na 

stanowisku, 

• możliwość zdobycia kwalifikacji w atrakcyjnym 

zawodzie,

• możliwość rozwijania kariery zawodowej 

w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, 

• stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na 

podstawie umowy o pracę,

• możliwość uczestnictwa w interesujących projektach, 

• prywatna opieka medyczna,

• ubezpieczenie na życie,

• dofinansowanie do wypoczynku,

• dopłata do Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 

• spotkania integracyjne,

• przyjazna atmosfera i zaangażowany zespół     

współpracowników.

Informujemy, że Administratorem danych jest Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. (dawniej Sensilab Polska Sp. z o.o.-S.K.A.) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim,

95-050, ul. Gen. Mariana Langiewicza 58. Dane przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji i mogą być przekazywane w tym celu podmiotom współpracującym

z Administratorem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie

dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich

poprawiania i usuwania poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli na adres e-mail: rekrutacja@top.woerwagpharma.pl.

Wörwag Pharma Operations to zakład produkcyjny zlokalizowany na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizujący zarówno

wytwarzanie własnych technologii, jak również produktów leczniczych i suplementów diety na zlecenie kontraktowe. Fabryka o powierzchni

9500 metrów kwadratowych jest wyposażona w najnowocześniejszy park maszynowy, co pozwoli w niedalekiej przyszłości stworzyć tutaj

centrum doskonałości w zakresie produkcji i rozwoju technologii suchych form leków dla grupy Wörwag Pharma.

Cenimy sobie szacunek, życzliwość, bliskość i odpowiedzialność. Te wartości są podstawą naszego wspólnego rozwoju.

Lubimy naszą pracę i jesteśmy dumni z naszych produktów i z naszej firmy.


