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CeCert Sp. z o.o. to nowoczesna jednostka certyfikująca, dynamicznie rozwijająca się w 
obszarze certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów oraz szkoleń. W związku z 
rozszerzaniem naszej działalności w obszarze wyrobów medycznych poszukujemy pracownika 
na stanowisko:  

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych 

Miejsce pracy: Warszawa 

Opis stanowiska: 

• Całkowita odpowiedzialność za proces certyfikacji wyrobów medycznych, 

• Zarządzanie zespołem pracowników, ekspertów oraz audytorów, 

• Nadzór nad funkcjonującym systemem zarządzania jakości w Dziale, 

• Bezpośredni kontakt z wytwórcami, laboratoriami zewnętrznymi oraz ekspertami. 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe na kierunkach medycyna, analityka medyczna, inżynieria 
medyczna lub pokrewne, 

• Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze wyrobów medycznych,  

• Praktyczna wiedza z zakresu wymagań prawnych i normatywnych w obszarze 
certyfikacji wyrobów medycznych, 

• Umiejętność zarządzania zespołem,  

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 

• Doświadczenie w obszarze systemów zarządzania ISO 13485 będzie dodatkowym 
atutem, 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• Interesującą pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole, 

• Stabilne warunki zatrudnienia w rozwijającej się jednostce certyfikującej, 

• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

Osoby zainteresowanie dołączeniem do naszego Zespołu serdecznie zapraszamy do 

nadsyłania CV na adres biuro@cecert.pl 

 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

Przesłanie do CeCert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CeCert) danych osobowych w zakresie szerszym, 
niż określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez CeCert w celu prowadzenia 
procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie korzystając z adresu mailowego 
biuro@cecert.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 
wycofaniem. 
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