
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

EKSPERT ds. JAKOŚCI  

w Dziale Jakości (Zapewnienie Jakości) 

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

 realizacja zasad oraz wytycznych Farmaceutycznego Systemu Jakości zgodnie z procedurami systemowymi w celu zapewnienia i 
doskonalenia jego skuteczności, 

 prowadzenie działań wyjaśniających w przypadku odchyleń jakościowych, reklamacji, 

 udział w utrzymaniu statusu walidacji i kwalifikacji, 

 uczestniczenie w opracowaniu, opiniowaniu rocznych przeglądów produktów leczniczych,  

 udział w projektach dotyczących procesów jakościowych i rozwijaniu kultury jakości,  

 organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), 

 koordynacja działań związanych z Zarządzaniem Ryzykiem Jakości, w tym przeprowadzanie analiz ryzyka,  

 opracowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji systemu jakości zgodnie wymaganiami cGMP 

 ocena, śledzenie, wdrażanie i nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi (CAPA), 

 przeprowadzanie audytów wewnętrznych z opracowywaniem raportów oraz śledzeniem statusu wdrażania działań naprawczych, 

 przygotowywanie obszarów do inspekcji i audytów oraz udział w ich przebiegu. 
 

Poszukujemy kandydatów posiadających: 

 wykształcenie wyższe : farmacja, chemia lub pokrewne, 

 minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w Dziale Zapewnienia Jakości w przemyśle farmaceutycznym, 

 praktyczna znajomość GMP, prawa farmaceutycznego oraz aktualnych przepisów, wytycznych i trendów dla przemysłu farmaceutycznego, 

 znajomość procesów wytwarzania w produkcji farmaceutycznej,  

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

 bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 

Poszukujemy dynamicznej osoby charakteryzującej się: 

 umiejętnością samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i publikacjach naukowych, 

 umiejętnością analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 

 umiejętnością wprowadzania zmian z nastawieniem na realizację celów,  

 samodzielnością i innowacyjnością w działaniu, samodzielnym podejmowaniem decyzji oraz otwartością na nowe wyzwania,  

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

 zaangażowaniem, motywacją i chęcią ciągłego podnoszenia kompetencji, 

 pozytywnym nastawieniem do otoczenia, 

 umiejętność planowania i organizacji pracy, 

 umiejętność prowadzenia prezentacji i szkoleń, 

 umiejętnością skutecznego działania w stresujących warunkach. 
 

Oferujemy: 

 pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie w ramach Grupy Servier, 

 kulturę pracy opartą na wartościach renomowanej, międzynarodowej firmy, 

 zatrudnienie na umowę o pracę, 

 atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem socjalnym, 

 ciekawe wyzwania i możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego. 
 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o nadsyłanie do 25 maja 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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