
 

 

Dbamy o zdrowie w zgodzie z naturą! 
 

Chcesz Nas poznać bliżej?  

Wejdź na www.phytopharm.pl 
 

 

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji kandydatów w celu zatrudnienia na stanowisku: 
 

Specjalista ds. rejestracji 
 
 

Miejsce pracy: Klęka 

 
Zakres wykonywanych obowiązków:  

 Przygotowywanie i składanie dokumentacji związanej z dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych 
(rejestracja, re-rejestracja, zmiany porejestracyjne), 

 Opracowanie dokumentacji produktowej i odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej (ASMF, dossier 
rejestracyjne, dokumentacja notyfikacyjna), 

 Kontakt z organami administracji państwowej odpowiadającymi za dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych oraz partnerami zewnętrznymi w zakresie wymaganym przez 
aktywności rejestracyjne, 

 Koordynowanie procesu rejestracyjnego wewnątrz firmy,  
 Tworzenie i zarządzenie dokumentacją opakowań zadrukowanych, 
 Monitorowanie zmian w przepisach prawa EU i polskiego w obszarach związanych z dopuszczaniem do 

obrotu produktów leczniczych 
 

Od kandydatów oczekujemy: 
 Wykształcenia wyższego (preferowane: farmacja, analityka medyczna, chemia, biotechnologia, biologia, 

dietetyka lub medycyna), 
 Znajomość zagadnień rejestracyjnych produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i 

kosmetyków, 
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej,  
 Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,  
 Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel), 
 Umiejętność pracy w zespole, 
 Samodzielność w działaniu,   
 Dyspozycyjność.  

Dlaczego warto z nami współpracować?  
 Zapewniamy elastyczne godziny rozpoczynania pracy, umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia w 

organizacji znajdującej się w etapie dużego wzrostu. 
 Proponujemy system premiowy, prywatną opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny m. in. 

dofinasowanie do wypoczynku, paczki dla dzieci, dofinansowanie do aktywności sportowo-rekreacyjnej i 
rehabilitacyjnej, dopłata do okularów, imprezy firmowe, możliwość zakupienia grupowego 
ubezpieczenia.   

 Oferujemy system szkoleń, kursy językowe lub dofinansowanie do nauki języka obcego, 
współfinansowanie studiów podyplomowych i możliwość rozwoju umiejętności zawodowych.  

 Współpracujemy w zespole w przyjaznej atmosferze i w oparciu o najwyższe standardy praktyki 
biznesowej 

 
Zainteresowanych prosimy o: 

Przesłanie aktualnej aplikacji CV na adres mailowy: rekrutacje@europlant-group.pl w temacie wpisując nazwę 

stanowiska i Nr ref: QRRA/IV/2019. 

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim 

zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Phytopharm Klęka S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez 

mnie stanowisko.” 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na 

przetwarzanie przez Phytopharm Klęka S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 

przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy".  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem mailowym: rekrutacje@europlant-group.pl  

O nas: ZAPRASZAMY NA STRONĘ www.phytopharm.pl  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

http://www.phytopharm.pl/
mailto:rekrutacje@europlant-group.pl

