
 
 

 

 

 

Firma Phytopharm  Klęka S.A zaprasza do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na 

stanowisku: 

Project Manager 
Miejsce pracy: Klęka, woj. wielkopolskie  

 

 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 zarządzanie projektami infrastrukturalnymi i/lub organizacyjnymi; 
• zarządzanie projektami wdrożenia nowych produktów/ nowych jakości/ przeniesienia 

produkcji; 
• komunikacja dotycząca powierzonych zadań i projektów wewnątrz firmy jak i z klientami i/lub 

partnerami zewnętrznymi; 
• analiza i opracowanie celów i założeń projektów; 
• identyfikacja i zbieranie wymagań, dokumentacja wymagań zgodnie z wymaganiami GMP, 

GAMP5, innymi; 
• opracowywanie planów projektów, nadzór nad ich realizacją, raportowanie statusu prac; 
• analiza zagrożeń projektu i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań; 
• współudział w budowaniu zespołu projektowego, przewodzenie i motywowanie zespołu 

projektowego; 
• współudział w tworzeniu i aktualizacji przyjętych standardów zarządzania projektami; 
• analizowanie literatury naukowej i technologicznej w zakresie powierzonych projektów 

                                                                                  
Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych lub innych 
pokrewnych, inżynierskie; 

• min. 3 letni staż pracy w firmie farmaceutycznej; 
• znajomość podstaw zarządzania projektami, zasad GMP, specyfiki funkcjonowania firmy 

farmaceutycznej;  
• doświadczenie w zarządzaniu projektami (doświadczenie w zakresie projektów 

farmaceutycznych będzie dodatkowym atutem); 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (dodatkowa znajomość języka niemieckiego będzie 

dodatkowym atutem); 
• zdecydowany entuzjazm do działania; 
• bardzo wysoki poziom komunikatywności; umiejętność pracy w zespole, organizacji i motywacji 

zespołu; samodyscyplina, orientacja na cel. 
 

Dlaczego warto z nami współpracować?  
 Zapewnimy Ci współpracę w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe 

standardy praktyki biznesowej. 

 Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia w organizacji znajdującej się w etapie 
dużego wzrostu 

 Zapewniamy system szkoleń  i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  
 Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym etacie. 

 
Zainteresowanych prosimy o: 
Przesłanie aktualnej aplikacji CV (mile widziane zdjęcie) w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia na poniższy adres mailowy:  
aleksandra.grobelna@the-nature-network.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska i Nr ref: ZP/X/2016 

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl   
Prosimy o dodanie następującej klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
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