Posudzovateľ - špecialista pre
Správnu laboratórnu prax (SLP; GLP)
Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac- odmeny na 1/2 ročnej báze
- ďalšie odmeňovanie bude špecifikované na osobnom stretnutí, predpoklad kariérneho
rastu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Do našej spoločnosti hľadáme kolegyňu/kolegu na pracovnú pozíciu Posudzovateľ špecialista pre oblasť Správnej laboratórnej praxe, ktorý na najvyššej úrovni realizuje
odborný dohľad nad procesom inšpekcie. Hlavnou náplňou práce je:
- kontrolovať a potvrdzovať výstupy spracované v rámci oblasti SLP
- navrhovať opatrenia v prospech rozvoja určenej oblasti odbornej garancie
- spolupracovať s administrátorom služieb na vypracovaní ročného plánu dohľadov a reinšpekcií
- participovať na príprave a aktualizácii dokumentov SNAS
- navrhovať nápravné opatrenia pri negatívnych monitoringoch posudzovateľov (technických
špecialistov) vedúcich posudzovateľov a expertov, vyhodnocovať ich efektívnosť
- vybavovať pridelené registratúrne záznamy/spisy a agendu v rozsahu určenom vedúcim
príslušného odboru
- plniť úlohy súvisiace s činnosťou výborov, komisií a pracovných skupín SNAS, resp. skupín a
výborov, do ktorých bol delegovaných za SNAS
- podieľať sa na medzinárodnej spolupráci SNAS v pôsobnosti svojej garancie
- zabezpečovať výmenu informácií o aktuálnych požiadavkách na akreditáciu s
akreditovanými subjektmi
- zodpovedať za výsledky a rozvoj činnosti v jemu určenej oblasti odbornej garancie
- zodpovedať za implementáciu príslušných povinných medzinárodných dokumentov do
praxe v určenej oblasti odbornej garancie
- zodpovedať za vykonávanie posudzovaní kompetentnými posudzovateľmi/expertmi v
pôsobnosti garancie
- zodpovedať za dodržiavanie termínov posudzovaní podľa plánu
Zamestnanecké výhody, benefity
Okrem samozrejmosti zaučenia do pracovných povinností, ponúkame balík benefitov, ktorý
neustále kreujeme. Obsah balíka benefitov bude špecifikovaný na osobnom stretnutí.
Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím o zaslanie životopisu. Vybraných uchádzačov
budeme kontaktovať najneskôr do 02.03.2020.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.2.2020
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. Stupňa
Vzdelanie v odbore
prírodovedné, farmaceutické
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Vodičský preukaz
sk. B
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý bude spolupracovať nielen s kolegami, ale aj s našimi
zákazníkmi - samostatnosť je vynikajúca, ale schopnosť pracovať v tíme je podmienka.
Ďalšie predpoklady na danú pozíciu :
- min. 5 rokov praxe v oblasti Správnej Laboratórnej praxe – PODMIENKA
- komunikácia v ruskom jazyku - VÝHODA (nie podmienka)
- vynikajúce komunikačné a organizačné zručnosti
- proaktívny prístup k práci
- možnosť cestovať v rámci SR aj mimo SR (pracovné cesty)
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
- osobnostný rozvoj, s ktorým, samozrejme, pomôžeme :)
Pracovná ponuka NIE JE vhodná pre ABSOLVENTOV.

