
 

 
SciencePharma to  dynamicznie rozwijająca się polska firma consultingowa, działająca na rynku 
farmaceutycznym od 2004r. Nasz zespół realizuje ambitne projekty związany z wprowadzaniem produktów 
leczniczych na rynek polski i zagraniczny, badaniami klinicznymi i nieklinicznymi oraz monitorowaniem 
działań niepożądanych na rzecz wielu firm farmaceutycznych. 

 
NAUKA, ROZWÓJ, RZETELNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I ZAUFANIE  

to wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy. 

 
Jeśli chcesz pracować w dynamicznym środowisku i realizować interesujące projekty - aplikuj! 

 

Specjalista w Dziale Pharmacovigilance 
Miejsce: Warszawa, ul. Chełmska 

 

Od Ciebie oczekujemy: 
 Wykształcenia wyższego o profilu medycznym, farmaceutycznym, chemicznym lub pokrewnym  

 Znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację 

i pracę z dokumentacją 

 Praktycznej znajomość programów MS Office (Word i Excel) 

 Biegłości w poszukiwaniu i analizie danych literaturowych 

 Łatwości formułowania myśli i wniosków w formie pisemnej 

 Samodzielności w działaniu, umiejętności ustalania priorytetów i organizacji własnej pracy 

 Znajomości Prawa farmaceutycznego i wytycznych europejskich z zakresu opracowywania 

dokumentacji rejestracyjnej dla produktów leczniczych i monitorowania działań niepożądanych 

będzie dodatkowym atutem 

                 

Twoją rolą będzie: 
 Opracowywanie dokumentacji z zakresu monitorowania działań niepożądanych (m. in. PSMF, 

PSUR, RMP) 

 Ocena, analiza i raportowanie działań niepożądanych w systemie Eudravigilance 

 Analiza danych literaturowych pod kątem bezpieczeństwa produktów leczniczych 

 Wprowadzanie danych o produktach leczniczych do bazy XEVMPD 

 Ciągłe doskonalenie systemu pharmacovigilance poprzez udział w audytach 

i opracowywanie wewnętrznych procesów 

 

Proponujemy: 
 Umowę o pracę lub współpracę a jeśli wolisz - na zastępstwo (do października 2021) 

z możliwością przedłużenia 

 Współpracę z młodym i pomocnym Zespołem 

 Możliwość doskonalenia znajomości języków obcych 

 Kursy językowe odbywające się aktualnie w formie online: angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, rosyjski ( po 3 miesiącach współpracy ).  

 Realizowanie odpowiedzialnych zadań i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 Możliwość korzystania z benefitów: prywatna opieka medyczna,   

      karta MultiSport / kafeteria MyBenefit (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=b14de64973f745bdb440dfbce1e486f0

