
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA wchodzi w skład największej, niezależnej francuskiej firmy farmaceutycznej SERVIER, obecnej 
w 148 krajach świata i zatrudniającej 21.000 osób na całym świecie. ANPHARM z siedzibą w Warszawie, jest firmą wytwarzającą leki  
w postaci tabletek, na rynek polski oraz na eksport. W związku z dalszym rozwojem firmy w Polsce,  zapraszamy do aplikowania na stanowisko: 

ANALITYK SPECJALISTA (ds. Walidacji) 

w Dziale Kontroli Jakości 

 

Pod bezpośrednim zwierzchnictwem Kierownika Kontroli Jakości osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  

 opracowywanie metod analitycznych stosowanych do badania materiałów wyjściowych i produktów leczniczych oraz skuteczności 
procesów czyszczenia urządzeń technologicznych i szkła laboratoryjnego,  

 samodzielne opracowywanie, wykonywanie i dokumentowanie walidacji metod analitycznych  

 prowadzenie transferów metod analitycznych,  w tym tworzenie, przegląd i ocena dokumentacji, 

 nadzorowanie i wykonywanie analiz związanych z transferami i walidacją procesów technologicznych, 

 wykonywanie analiz fizyko-chemicznych wg pisemnych zatwierdzonych metod i instrukcji analitycznych,  

 dokumentowanie i zatwierdzanie wykonywanych czynności analitycznych zgodnie z GLP, 

 opracowywanie, aktualizację  i akceptację dokumentacji systemowej zgodnie z wymaganiami GMP, 

 bieżące wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań problemów analitycznych, dzielenie się wiedzą analityczną,  

 analizę statystyczną danych.  
 

Poszukujemy kandydatów posiadających: 

 wykształcenie wyższe : farmacja, chemia, biotechnologia lub pokrewne, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Dziale Kontroli Jakości lub jednostce laboratorium badawczo-
rozwojowym, 

 znajomość Prawa Farmaceutycznego i wymagań GMP, 

 praktyczną znajomość zasad walidacji metod analitycznych stosowanych do oceny jakości materiałów wyjściowych, produktów leczniczych 
oraz w walidacji procedur czyszczenia urządzeń technologicznych (warunek konieczny), 

 praktyczną znajomość technik analitycznych i obsługi aparatów HPLC, GC i TOC, 

 znajomość bieżących wytycznych i wymagań w zakresie walidacji metod analitycznych, w tym metod analitycznych stosowanych 
w walidacji czyszczenia, 

 umiejętność identyfikacji czynników ryzyka i opracowywania analizy ryzyka,  

 umiejętność korzystania z MS Office, narzędzi statystycznych, znajomość systemów ERP, 

 bardzo dobrą znajomość języka angielskiego  
 

Poszukujemy dynamicznej osoby charakteryzującej się: 

 umiejętnością samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i publikacjach naukowych, 

 umiejętnością analitycznego myślenia, podejmowania decyzji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 odpornością na stres oraz umiejętnością wprowadzania zmian z nastawieniem na realizację celów,  

 samodzielnością i innowacyjnością w działaniu oraz otwartością na nowe wyzwania,  

 wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnością pracy i współpracy w zespole, 

 zaangażowaniem, motywacją i chęcią ciągłego podnoszenia kompetencji. 
 

Oferujemy: 

 pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie, w nowoczesnym laboratorium z wysokiej klasy sprzętem, 

 kulturę pracy opartą na wartościach renomowanej, międzynarodowej firmy, 

 umowę na czas nieokreślony, 

 atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem socjalnym, 

 ciekawe wyzwania i możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego. 
 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie do 1 kwietnia 2018 roku zgłoszeń  
(CV, list motywacyjny i zdjęcie) w języku polskim na adres: 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Dział Personalny 
ul. Annopol 6 B 

03-236 Warszawa 
lub na adres e-mail:  kadry@anpharm.pl 

 
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z  późn. zm.)”. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. 
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