Vill du jobba med kvalitetsstyrning inom medicinteknik?
Vi söker förstärkning av en person som vill jobba med
processutveckling, kvalitetssäkring och ledningssystem hos våra kunder
inom medicinteknisk verksamhet. Arbetet innebär både rådgivning,
operativ handläggning och uppföljning. Är du intresserad av att vara
utbildningsledare inom området är detta en fördel. Du är också en del i
arbetet med att långsiktigt bygga upp Mediteq som konsultföretag.
Mediteq strävar efter att vara ett personligt, professionellt och
kundorienterat konsultföretag. Att möta våra kunder med tydlighet och
respekt är centralt för oss.
Dina egenskaper
-

Vi söker en engagerad medarbetare som är ansvarstagande,
resultatfokuserad, har god samarbetsförmåga och en positiv
inställning. Om du gillar att ta initiativ och har en drivkraft att
ständigt utvecklas värdesätter vi det. Du behöver vara
kommunikativ samt kunna svenska och engelska flytande i tal
och skrift.

Din utbildning
-

Akademisk examen

Din erfarenhet
-

Minst 2 års erfarenhet av kvalitetsarbete, exv.
avvikelsehantering, internrevision, kvalitetssäkring av produkt,
projekt eller process och gärna inom medicinteknik.

ELLER
-

Minst 2 års erfarenhet av regulatoriskt arbete, exv.
produktregistreringar, stöd under produktutveckling och
produktutvärdering eller sammanställning av teknisk
dokumentation.

Vi kan erbjuda dig
-

-

Eget ansvar och stora möjligheter att påverka vilka typer av
uppdrag och kunder du vill arbeta med.
Intern kompetensutveckling; Via vårt kompetensnätverk
Mediteq Forum får du möjlighet att flera gånger varje år stärka
din kompetens via träffar och erfarenhetsutbyten där du även
får möjlighet att nätverka med företag inom branschen.
Dessutom har du möjlighet att delta i utbildningar som dina
kollegor håller.
Extern kompetensutveckling; Stor möjlighet att påverka vilka
externa kurser och utbildningar du vill gå.
Delaktighet och samhörighet; Måndag till torsdag jobbar vi
huvudsakligen med våra kunder och på fredagar jobbar vi på
Mediteqs kontor i Jonsered. Då ”bygger vi Mediteq”, går igenom
dagsläget och planerar framåt, samt fokuserar på att utveckla
företaget oss själva och Mediteq Forum.

Att våra konsulter trivs på sina uppdrag är av yttersta vikt för oss, och
lika viktigt är att alla känner sig som en del av Mediteq. Vi vill att våra
medarbetare ska må bra, utvecklas och ha roligt på jobbet.
Placeringsort för denna tjänst är Göteborg, Jonsered. För mer
information om tjänsten, kontakta konsultchef Helen Sandelin telefon:
0708 - 72 96 68.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan och CV till jobb@mediteq.se.

