
 

 
Jesteśmy ambitni, interdyscyplinarni i takich właśnie ludzi szukamy do współpracy.  

Od ponad 15 lat realizujemy małe i duże projekty farmaceutyczne  

dokładając wszelkich starań aby zakończyły się one sukcesem.  

Dbamy o rozwój pracowników i wysokie standardy pracy. 

 

Jeśli chcesz się rozwijać i realizować interesujące projekty – dołącz do naszego zespołu! 
 

 

Specjalista w Dziale Rejestracji Leków 
Miejsce: Warszawa, ul. Chełmska 

 

Jeśli: 
 Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu farmaceutycznym, medycznym, chemicznym 

lub pokrewnym 

 Posiadasz minimum  2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku  

 Twoja znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie jest na bardzo dobrym poziomie   

 Praktyczna znajomość programów MS Office (Word i Excel) nie jest dla Ciebie wyzwaniem  

 Łatwo formułujesz myśli i wnioski w formie pisemnej 

 Potrafisz samodzielnie działać i umiejętnie ustalasz priorytety 

 Lubisz się uczyć i chciałbyś/chciałabyś pogłębiać swoją wiedzę w obszarach związanych    

z rejestracją leków 

                Jesteś kandydatem jakiego poszukujemy 
 

Na co dzień będziesz zajmować się: 
 Samodzielnym prowadzeniem procedur rejestracji leków w Polsce i Unii Europejskiej 

(sporządzaniem części administracyjnej dokumentacji rejestracyjnej (moduł 1) dla produktów 

leczniczych w formacie CTD, przygotowywaniem sekwencji eCTD, dokumentacji zmianowej, 

klasyfikacją zmian, komunikacją z agencjami rejestracyjnymi) 

 Nadzorem nad procedurami rejestracji, re-rejestracji oraz zmian w dokumentacji produktu 

leczniczego 

 Udziałem w organizacji i prowadzeniu testów czytelności ulotek 

 Udziałem w pracach związanych z przygotowywaniem druków informacyjnych oraz projektów 

graficznych ulotek i opakowań leków 

 

Ponadto oferujemy Ci: 
 Zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę 

 System szkoleń wstępnych 

 System szkoleń merytorycznych 

 Szkolenia językowe (j. angielski, j. hiszpański, j. rosyjski, j. niemiecki – po 3 miesięcznym okresie 

współpracy) 

 Pracę pełną różnorodnych i satysfakcjonujących wyzwań 

 Otwartość na zgłaszanie własnych pomysłów i realizację inicjatyw 

 Możliwość awansu 

 Pracę w młodym, energicznym, nieustannie rozwijającym się Zespole 

 Możliwość korzystania z benefitów: prywatna opieka medyczna,   

      karta MultiSport / kafeteria MyBenefi (po okresie próbnym) 

Rekrutacja prowadzona jest przez firmę zewnętrzną 

     Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego Zespołu serdecznie zapraszamy do nadsyłania 

CV wraz z listem motywacyjnym   

 

 
Aplikuj 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=30dac5c31ee0471fbe60f6c016c7d6f2

