InPharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością services Sp. k poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Warszawa
Rembertów

Opis stanowiska:
• wykonywanie bieżących zadań Inspektora Kontroli
Jakości
• weryfikacja materiałów opakowaniowych i produktów
• dopuszczanie produktów leczniczych, materiałów
wyjściowych i opakowaniowych do produkcji
• opracowywanie specyfikacji

• znajomość wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
i ustawy Prawo Farmaceutyczne
• dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
• dokładność, odpowiedzialność
Oferujemy:
• umowę o pracę;

• praca w systemie dwuzmianowym
(6:00–14:00; 14:00–22:00)

• atrakcyjne wynagrodzenie: podstawa + premia
• wdrożenie, szkolenia oraz pracę w zgranym zespole
• pakiet opieki medycznej

Wymagania:
• doświadczenie w kontroli jakości (mile widziane
w branży farmaceutycznej)

• kartę Fitprofit

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie cv na:

rekrutacja@inpharm.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inpharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
services sp.k. z siedzibą w Warszawie ul Chełmżyńska 249.
2. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według
wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia
udziału w rekrutacji.
3. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik Produkcji – Przepakowywanie Leków.
8. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. W razie pytań proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@inpharm.pl.

