
 
 

 Nastupuješ nebo již studuješ na VŠ a hledáš zajímavou, skvěle placenou, 

dlouhodobou brigádu?  

 Chtěl/a bys pracovat pravidelně alespoň 2–3 dny v týdnu, a zároveň se 

domlouvat na směny dle Tvých časových možností a rozvrhu?  

 Chtěl/a bys mít pravidelný příjem? 

 Chtěl/a bys využít své dosavadní znalosti v praxi? Naučit se něco nového, co 
se Ti bude hodit pro Tvoji pracovní kariéru? 

 Baví Tě práce s dokumenty a rád/a pracuješ v kolektivu vysokoškoláků?  

 

Kde budeš pracovat a kdy je možný nástup? 
 V Kamenných Žehrovicích, kousek od Kladna a přímým spojením z Prahy 

 Nástup je možný ihned, nebo dle domluvy 
 

Co bude náplní Tvé práce? 
 Spolupracovat na sestavování a aktualizaci technické dokumentace podle evropské legislativy 

 Spolupracovat s projektovými manažery při vývoji nových nebo modifikacích stávajících produktů 

 Podílet se na přípravě dokumentace pro registrace po celém světě, včetně USA a Kanady 

 Podílet se na vypracování závěrečné zprávy klinického hodnocení 

 Podílet se na přípravě protokolů pro klinické zkoušení a PMCF studie 

 Podílet se na přípravě podkladů pro vytvoření nebo aktualizaci návodů k použití a štítků (labelling) 
včetně jejich lokalizace pro jednotlivé trhy 

 Sledovat změny v legislativě a vést seznam legislativních dokumentů 

 Podílet se na udržování aktuálního seznamu registrací 

 

Jaké jsou naše požadavky? 
 Minimálně ukončené středoškolské vzdělání a pokračující VŠ studium z chemického / technického 

oboru 

 Zájem o obor průmyslu zdravotnických prostředků, farmaceutickém průmyslu nebo zdravotnictví 

 Minimální úroveň angličtiny B2 (Společný evropský referenční rámec) 

 Schopnost číst / pochopit legislativu týkající se zdravotnických prostředků a technickou dokumentaci 
psanou v angličtině 

 Dobré písemné technické a regulatorní vyjadřování 

 Schopnost pracovat s kolegy a obchodními partnery z různých oblastí, národů a kultur 

 Systematické myšlení, komunikativnost, pečlivost a samostatnost 

 Výborná znalost MS Office 
 

Co nabízíme: 
 Flexibilní pracovní dobu, možnost kombinace práce z domova 

 Motivační finanční ohodnocení 

 Práci ve stabilním přátelském kolektivu  

Pokud Tě nabídka zaujala, pošli své CV na: 
 Paní Janu Krákorovou- e-mail- jana.krakorova@medicem.com 

Společnost MEDICEM Technology, zabývající se výrobou 
zdravotnických prostředků hledá nového parťáka do svého 

týmu na pozici  

Regulatory Specialist - junior 
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