AUDITOR I EKSPERT TECHNICZNY OCENIAJĄCY
OPROGRAMOWANIE STAND ALONE LUB WBUDOWANE W
WYRÓB MEDYCZNY
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:






Doświadczenie praktyczne w programowaniu wykazujące znajomość jednego lub kilku języków programowania C++, C#,
Python, JavaScript, Visual Basic,
Znajomość cyklu życia oprogramowania,
Uczestnictwo w weryfikacji i walidacji oprogramowania ,
Znajomość wymagań związanych z bezpieczeństwem danych, ochroną danych oraz cyberbepieczeństwem,
Znajomość technik debugowania.

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

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.”

