ÁLLÁSAJÁNLAT
A B. Braun a világ egyik vezető egészségügyi termékeket gyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoportot
Magyarországon az egészségügyi termékek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó B. Braun Medical Kft.,
a termékek értékesítését végző B. Braun Trading Kft. és a dialízishálózatot működtető B. Braun Avitum
Hungary Zrt. képviseli. A három cég mintegy 2500 munkatársával a magyarországi egészségügyi piac egyik
legnagyobb szereplője. Gyöngyösi gyárunkba keresünk új munkatársat:

MIKROBIOLÓGUS
Feladatok:

Termék mikrobiológiai ellenőrzéséhez, mintavételezéshez, eredmények értékeléséhez, nem megfelelő mikrobiológiai eredményekhez,

deviációk kivizsgáláshoz kapcsolódó szabályozások elkészítése, karbantartása és alkalmazása a vonatkozó szabványok, divízionális
eljárások figyelembe vételével
A termék mikrobiológiai ellenőrzéséhez szükséges mintavételezésének és minták laboratóriumba juttatásának irányítása, lebonyolítása
Eredmények értékelése, trendanalízise és annak értékelése
Javaslattétel termékek felszabadíthatóságára, letiltására, átdolgozására mikrobiológiai eredmények alapján
Minőségi eltérések esetén kivizsgálások indítása, megszüntetése és elemzések végzése
OOS folyamat kidolgozása és működtetése
CAPA folyamat irányítása, közreműködés a tevékenységben
ISO szabvány szerint a termékcsaládok meghatározása, mintavétel tervezése, irányítása és ellenőrzése
Higiéniai szabályok betartatásának ellenőrzése
Előírások, szabályzatok, munkautasítások, folyamat leírások készítése, karbantartása és betartatása
Részvétel a dolgozók oktatásában
A környezet mikrobiológiai monitorozásához szükséges mintavételezésének irányítása, bonyolítása
A vizsgálatokhoz szükséges eszközök, anyagok biztosítása, nyilvántartása, ellenőrzése
Kapcsolattartás a társosztályokkal és külső szerződött laboratóriummal
A Higiénikus munkatárs helyettesítése
A telephelyen végzendő mikrobiológiai mintavételezések elvégzése, a minták laboratóriumba juttatása, külső laboratórium által végzett
mintavételezés esetén a mintavétel felügyelete
A mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
A keletkező mikrobiológiai eredmények rögzítése, a keletkező dokumentáció rendszerezése, irattározáshoz történő előkészítése
Napi tisztatérben végzett higiénés bejárás elvégzése, dokumentálása
Részvétel a mikrobiológiai tárgyú és tisztatéri viselkedési, beöltözési, kézfertőtlenítési, takarítási folyamatokra vonatkozó oktatásokban
Részvétel a takarítás ellenőrzésében

Elvárások:

Mikrobiológiai tanulmányok, releváns munkatapasztalat
Minimum 3 éves mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
Minőségbiztosítási ismeretek
Felhasználói szintű PC ismeret, WORD, EXCEL, Outlook
Higiéniai szabályok magas szintű ismerete
Középfokú angol nyelvtudás
Megbízhatóság
Pontos, precíz munkavégzés
Rugalmasság
Önálló munkavégzés

Munkavégzés helye:
Gyöngyös
Érdeklődés esetén kérjük, küldje el magyar és angol nyelvű pályázatát az allasgyongyos.hu@bbraun.com címre
a pozíció nevének megjelölésével.

