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F OS-03-02-09 

 

Zástupca vedúceho oddelenia kvality (QC) 

 
Popis pozície 
 
MIKROCHEM spol. s.r.o., je Slovenská, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť so zameraním na výrobu, 

výskum a vývoj nových aktívnych farmaceutických zložiek nového lieku a liečiv, ktoré môžu zachrániť 

životy a mať pozitívny dopad na spoločnosť. Poskytujeme taktiež čisté chemikálie a medicínske produkty. 

Pre zaistenie všetkých týchto činností potrebujeme veľmi skúsený, samostatný, flexibilný a spoľahlivý tím, 

ktorý nám pomôže udržať vysoký kredit u našich zákazníkov za dobu svojej viac ako 30 ročnej existencie. 

 

Náplň práce: 
 

- Tvorba dokumentácie na oddelení kvality (analytické postupy, špecifikácie, kontrolné postupy, atď.) 

- Riadenie a zabezpečovanie externých kvalifikácií. Vykonávanie interných kvalifikácií a kalibrácií 

prístrojov a zariadení na oddelení QC  (GC, HPLC, termostaty, chladničky a iné) 

- Vedenie fyzikálno-chemického laboratória  

- Kontrola nameraných výsledkov a zápisov 

- Tvorba certifikátov  

- Vedenie dokumentácie v režime SVP/GMP (Správna výrobná prax). 

- Zástup vedúceho v plnom rozsahu, v čase jeho neprítomnosti. 

 

Požadujeme: 

 
- Vysokoškolské vzdelanie chemického alebo farmaceutického zamerania, poprípade príbuzné odbory  

- Prax na podobnej pozícii/oblasti kvality minimálne 3 roky 

- Skúsenosť s obsluhou a údržbou GC, HPLC a inou laboratórnou technikou 

- Znalosť práce v MS Office 

- Anglický jazyk na dobrej úrovni. Nutná znalosť odbornej AJ 

- Organizačné a plánovacie schopnosti 

- Iniciatíva, pracovitosť, dôslednosť, manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť 

flexibilne reagovať na zmeny, odolnosť voči stresu, tímový duch 

- Skúsenosti v režime SVP/GMP vítané 

 

Ponúkame: 
 

- Práca na HPP 

- Atraktívne pracovné prostredie 

- Skrátenú pracovnú dobu v piatok 

- Príspevok 55% na stravu na pracovisku 

- Firemné vzdelávanie zamestnancov 

- Odmeny za úspešne registrované produkty 

- Adekvátne mzdové ohodnotenie podľa skúsenosti kandidáta (od 1100 Eur brutto) 

 

Kontakt: 
V prípade, že Vás ponúkaná pracovná pozícia zaujala, zašlite svoj štruktúrovaný životopis na adresu 

alexandra.abelova@mikrochem.sk 


