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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.” 

  

AUDITOR I EKSPERT TECHNICZNY AKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH 

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA: 
 Ukończone studia wyższe z zakresu elektronika, informatyka, automatyka, inżynieria biomedyczna, matematyka, fizyka, 

automatyka i robotyka, obejmujące naukę programowania. 
 Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.  
 Prawo jazdy kat. B.  

DOŚWIADCZENIE: 
 Minimum 4 lata w dziedzinie produktów stosowanych w ochronie zdrowia lub w powiązanej działalności, takiej jak: 

projektowanie i produkcja, audyt lub badania naukowe, serwis  
w tym 2 lata doświadczenia:  

Ekspert: w projektowaniu, testowaniu urządzeń zwierających oprogramowanie, lub samego oprogramowania. 
Audytor: w dziedzinie zarządzania jakością oraz danej technologii wytwarzania wyrobów medycznych  

 OBSZARY DOŚWIADCZENIA: 
 Wyroby medyczne do obrazowania lub monitorowania parametrów pacjenta (np. EKG, ciśnieniomierze, kardiomonitory, 

aparat USG, endoskopy) 
 Wyroby medyczne do wspomagania oddychania (np. respiratory, koncentrator tlenu) 
 Terapeutyczne wyroby wykorzystujące promieniowanie niejonizujące (np. lampa do fototerapii, lasery terapeutyczne, 

aparaty do magnetoterapii) 
 Wyroby medyczne do podawania lub usuwania substancji (np. pompy infuzyjne, aparaty do znieczuleń, aparaty do dializy, 

ssaki chirurgiczne, wyroby do karboksyterapii) 
 Wyroby medyczne do stymulacji (np. kardiostymulator, defibrylator, stymulatory mięśni) 
 Wyroby chirurgiczne (np. diatermia, instrumenty elektrochirurgiczne, lasery chirurgiczne) 
 Aktywne wyroby do rehabilitacji i pozycjonowania pacjenta 

MILE WIDZIANE: 
 Doświadczenie z oprogramowaniem (znajomość min. jednego języka programowania)  
 Znajomość normy ISO 13485 oraz wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych 
 AKCEPTOWALNE: Doświadczenie audytorskie z innej Jednostki Notyfikowanej 

OFERUJEMY:  
 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 Pracę w zespole doświadczonych specjalistów   
 Bogaty pakiet szkoleń 
 Możliwość pracy zdalnej, praca mobilna w przypadku auditora 
 Możliwe formy zatrudnienia: dodatkowa, pół etatu, etat, współpraca 
 Benefity: pakiet sportowy i medyczny, ubezpieczenie na życie oraz dofinansowanie nauki języka angielskiego 

 
   


