
 

 

 
Jsme českobudějovická společnost TSE spol. s r.o. působící na českých i zahraničních trzích v oborech elektrotechniky, 
elektroniky, zdravotní techniky a strojírenství. Společnost TSE ELECTRONICS se soustředí na osazování desek plošných spojů. Za 
pomoci nejmodernějších technologií osazujeme desky pro automobilový průmysl, zdravotnické přístroje, ale i laboratorní a 
průmyslové aplikace.  Divize TSE MEDICAL se zabývá vývojem a výrobou zdravotní techniky. Jsme jediným českým výrobcem 
novorozeneckých inkubátorů. Společnost TSE CB se zaměřuje na oblast strojírenství - nástrojárna a výroba městského mobiliáře. 
 

DO NAŠEHO TÝMU TSE MEDICAL PRÁVĚ NYNÍ HLEDÁME: 

SPECIALISTA PRO CERTIFIKACI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 
vhodné i pro ABSOLVENTY 

 
Náplň práce: 

• Tvorba, údržba a řízení certifikační dokumentace zdravotnických prostředků 
• Komunikace se zákazníky, dodavateli a notifikovanou osobu 
• Implementace legislativních požadavků do QMS společnosti 
• Příprava podkladů k pravidelným certifikačním auditům 
• Podílení se na nových projektech a legislativní podpora výroby a vývoje 
• Postmarketingové sledování zdravotnických prostředků 

 
Co od Vás očekáváme: 

• SŠ/VŠ vzdělání směru (výhodou technický obor, lékařský obor nebo v oboru systémy ve zdravotnictví) 
• Prokazatelné zkušenosti na stejné nebo obdobné pozici výhodou 
• Základní znalost normy ISO 13485 
• Základní znalost požadavků EU legislativy pro zdravotní prostředky - MDR 
• Zkušenosti s QMS systémem 
• Znalost AJ na komunikativní úrovni (registrace Zdravotnických prostředků i mimo EU) 
• Samostatnost, pečlivost a odpovědnost 
• Ochota učit se novým věcem 

 
Co Vám můžeme nabídnout: 

• Zajímavou práci v české společnosti v centru Českých Budějovic 
• Menší kolektiv stabilní české společnosti, osobní přístup 
• Stabilní zaměstnání, smlouvu na dobu neurčitou 
• Týden dovolené navíc 
• Možnost pružné pracovní doby 
• Mladý příjemný kolektiv 
• Dotované stravování ve firmě 
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění 
• Příspěvek na dětskou rekreaci, na školní potřeby 
• Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu 

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, žádáme o zaslání strukturovaného životopisu na: 

TSE spol. s r.o. 
Bc. Kateřina Neubauerová 

Vedoucí personálního úseku 
Mánesova 390/74, 371 52 České Budějovice 

Telefon: 386 721 163 
Mobil: 736 730 329 

E-mail: katerina.neubauerova@tse.cz 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů k zaslání životopisu: 
Zasláním životopisu tímto výslovně souhlasím, aby společnost TSE spol. s r.o. zpracovávala moje osobní údaje  

uvedené v této žádosti o přijetí do zaměstnání. 

mailto:katerina.neubauerova@tse.cz

