AUDITOR I EKSPERT AKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
ZAKRES:











Wyroby do obrazowania lub monitorowania parametrów pacjenta (np. EKG, ciśnieniomierze, kardiomonitory, aparat USG,
endoskopy)
Wyroby do wspomagania oddychania (np. respiratory, koncentrator tlenu)
Terapeutyczne wyroby wykorzystujące promieniowanie niejonizujące (np. lampa do fototerapii, lasery terapeutyczne,
aparaty do magnetoterapii)
Wyroby do podawania lub usuwania substancji (np. pompy infuzyjne, aparaty do znieczuleń, aparaty do dializy, ssaki
chirurgiczne, wyroby do karboksyterapii)
Wyroby do stymulacji (np. kardiostymulator, defibrylator, stymulatory mięśni)
Wyroby chirurgiczne (np. diatermia, instrumenty elektrochirurgiczne, lasery chirurgiczne)
Wyroby stomatologiczne
Aktywne wyroby do opatrywania ran
Aktywne wyroby do rehabilitacji i pozycjonowania pacjenta
Wyroby do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji (np. Myjnie-dezynfektory, Sterylizatory – autoklawy)

WYMAGANIA:





Ukończone studia uniwersyteckie, uzyskany dyplom wyższej uczelni technicznej lub równoważne kwalifikacje w zakresie
odpowiednich dyscyplin, np. inżynierii lub innych odpowiednich dziedzin nauki, takich jak, ale nie ograniczające się do:
fizyka, inżynieria mechaniczna, informatyka, elektronika, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka.
Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.
Prawo jazdy kat. B.

DOŚWIADCZENIE:
AUDITOR


Minimum 4 lata w dziedzinie produktów stosowanych w ochronie zdrowia lub w powiązanej działalności, takiej jak:
produkcja, audyt lub badania naukowe, w tym 2 lata doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością oraz danej
technologii wytwarzania wyrobów medycznych.

EKSPERT TECHNICZNY


Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie produktów stosowanych w ochronie zdrowia
lub w powiązanej działalności, takiej jak: produkcja, audyt lub badania naukowe,
w tym 2 lata doświadczenia w projektowaniu, produkcji, testowaniu wyżej wymienionych wyrobów
lub technologii, które mają być oceniane, lub związanego z aspektami naukowymi, które mają podlegać ocenie.

AKCEPTOWALNE


Doświadczenie w pracy w innej Jednostce Notyfikowanej.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, e-mail: hr@tuv-nord.pl
Klauzula RODO: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnych i przyszłych rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli
informacyjnej.”

