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Število generičnih zdravil na recept na ključnih terapevtskih
področjih, ki jih ponujamo slovenskim bolnikom.
Specialist upravljanja kakovosti za področje skladnosti računalniških
sistemov (ž/m/d) v laboratoriju
Vaše glavne delovne odgovornosti:
• Zagotavljanje izvajanja veljavnih Novartisovih in regulatornih zahtev za računalniško podprte
sisteme, ki se urejajo pod GxP. Zagotavljanje strokovnega znanja oz. usmeritev za zagotavljanje
kakovosti za usposobljenost računalniških sistemov v skladu z GxP, ocenjevanje dobaviteljev,
nadzor nad spremembami, upravljanje z odstopanji in dejavnosti sodelavcev, s čimer se zagotovi
skladnost s predpisi in uresničijo pričakovanja podjetja.
• Pregledovanje in odobritev proizvodne opreme/sistemov za uporabnost GxP.
• Ohranjanje tesnih in sodelovalnih odnosov z ustreznimi regionalnimi vodji eSkladnosti ter
pravočasno nudenje podpore pri projektih, inšpekcijskih pregledih in revizijah.
• Izvajanje dejavnosti, ki sodijo v življenjski cikel opreme / sistemov GxP (npr. redni občasni pregledi,
nadzor nad spremembami, obvladovanje odstopanj, zmanjšanje tveganja), vključno s pregledom in
odobritvijo ustrezne dokumentacije in vzdrževanje le-te v skladu z Novartisovimi zahtevami.
• Sprejemanje in razvijanje novih zmogljivosti v skladu s poslovnimi potrebami.
• Nudenje podpore strateškim dejavnostim pri zagotavljanju kakovosti (QA) in eSkladnosti v skladu
z navodili.
Od vas pričakujemo:
• Univerzitetno izobrazbo farmacevtske, kemijske, strojne, računalniške ali druge
naravoslovne in tehnične smeri.
• Aktivno znanje angleškega jezika,
• Prednost predstavlja znanje nemščine in izkušenje s področja avtomatizacije.

Prošnjo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter opisom delovnih izkušenj pošljite
na mail lea.jan_ext@novartis.com najkasneje do 10. 9. 2021.
Zakaj bi se pridružili Novartisu?
750 milijonov. Toliko življenj so se dotaknili naši izdelki. In čeprav smo na to dejstvo ponosni, se
moramo v svetu digitalnih in tehnoloških sprememb vprašati: Kako lahko še naprej
izboljšujemo in podaljšujemo še več življenj?
Verjamemo, da se odgovori najdejo takrat, ko lahko vedoželjni, pogumni in sodelovanja željni
posamezniki – kot si ti – zastavijo nova vprašanja, sprejemajo pogumnejše odločitve in se
odločajo tvegati pametneje.

Smo Novartis. Pridruži se nam in pomagaj soustvarjati
medicino.
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Ponujamo zaposlitev za določen čas, s 6 mesečno poskusno dobo, delo v dinamičnem okolju,
sodelovanje z različnimi timi ter izmenjavo znanj in izkušenj znotraj globalnega sistema
Novartis.

