TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. je česká společnost založená v roce 1993. Zabývá se vývojem,
výrobou a distribucí humánní a veterinární laboratorní diagnostiky.
TestLine patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům diagnostických souprav v ČR.
V současné době hledáme uchazeče o pozici
Specialista ISO a péče o zákazníka

Popis pracovní činnosti:
•
•
•
•

Komunikace s českými i zahraničními zákazníky v oblasti reklamací a povýrobních informací
Správa dat ve firemním informačním systému
Tvorba, kontrola, schvalování a aktualizace technické dokumentace, návodů, reportů a
dalších dokumentů v prostředí s řízenou dokumentací
Účast na přípravě na audity a plnění nápravných opatření z auditů

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělání: VŠ přírodovědný/zdravotnický/technický směr, případně maturita a delší zkušenosti
v oboru
Zkušenosti na obdobné pozici s řízenou dokumentací
Znalost ISO 13485 (Systémy managementu jakosti – zdravotnické prostředky) a IVDR
výhodou
Aktivní a systematický přístup k práci, procesní zaměření, pečlivost a spolehlivost
Pozitivní přístup, schopnost stále se učit novým věcem
Schopnost řešit rozmanité úkoly samostatně i v týmu, dobrá organizace času
Dobrá znalost práce na PC – MS Office včetně online dokumentů, podnikový informační
systém
Perfektní znalost češtiny písmem, dobrá znalost angličtiny především písmem, další jazyky
výhodou
Řidičský průkaz skupiny B, aktivně

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
Přátelský a profesionální tým kolegů
Zajímavou a rozmanitou práci
Po zaškolení možnost občasné práce z domova
Flexibilní pracovní doba
Finanční ohodnocení s ohledem na zkušenosti a vzdělání
Volno nad rámec zákonného minima

Jestliže Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám stručný motivační dopis a životopis.

Vhodné kandidáty budeme kontaktovat a pozveme na osobní pohovor.
V případě, že Vás nebudeme kontaktovat v době do tří týdnů od zaslání životopisu, byla v prvním kole
výběrového řízení dána přednost jiným uchazečům. Děkujeme za pochopení.
Vaše osobní údaje uvedené v životopise budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení a po
ukončení výběrového řízení Vaše osobní údaje smažeme. Budete-li chtít, abychom si Váš životopis
ponechali pro účely konání dalších výběrových řízení, zašlete nám spolu s životopisem souhlas se
zpracováním osobních údajů, který je přiložený k této nabídce pracovní pozice.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní životopis na kontaktní adresu, příp. se obraťte
na kontaktní osobu:

TestLine Clinical Diagnostics, s. r. o.
Beránková Věra, personální odd.
E-mail: berankova@testlinecd.com
Tel.: + 420 549 121 222

