„Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД извършва дейност от 1994
г. като производител на препарати за комплексна болнична и
институционална дезинфекция. Компанията е най-големият български
производител на дезинфектанти (биоциди), антисептици и
детергенти за здравеопазването, денталната и ветеринарната
медицина, хранително-вкусовата промишленост, индустрията и
обществените заведения.

В отдел Контрол на качеството търсим:

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ

Основни отговорности:
• Осъществяване на оперативен и превантивен контрол върху
качеството на продукцията;
• Качествено и пълно тестване на суровини, материали и продукти в
технологичния процес за съответствие със спецификации, фирмени и
нормативни стандарти и технически изисквания;
• Качествено и навременно изпълнение на служебните ангажименти на
екипа, който ръководи;
• Подпомагане на екипа при извършване на текущи лабораторни
изпитвания на суровини и готови продукти, както и при тестване на
нови продукти;
• Коректност и навременност на направените анализи, водената
технологична и лабораторна документация и направените
предложения;
• Участие при разписването на стандарти за качество на химическите
производствени процеси и на готовата продукция, в създаването,
въвеждането и оперативното приложение на системи за управление
на качеството и спецификации на продуктите;
• Контрол за правилната експлоатация на наличната апаратура и
текущо осигуряване на необходимите консумативи и пособия;
• Спазване на въведените процедури и правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
• Спазване на правилата за поверителност и конфиденциалност на
информацията.

От успешния ръководител на тази позиция очакваме:
• Висше образование – специалност Химия;
• Минимум пет години опит на подобна позиция;
• Много добро познаване на: процесите на лабораторно тестване и
анализ; използваните суровини и материали и стандартизационните
изисквания към тях;
• Много добро познаване и прилагане на методи за анализ на качеството
и контрол на суровини и краен продукт;
• Проактивност, умения за идентифициране и управление на рискове;
• Умения за прилагане на основните мениджърски функции;
• Отговорност, организираност, умения за приоритизиране на работните
задачи и спазване на срокове;
• Умения за ефективна комуникация и работа в екип;
• Методичност, внимание към детайла и прецизност;
• Удостоверение за завършен курс за вътрешен одитор по ISO
9001:2015;
• Владеене на английски език - ниво B2 според Европейската езикова
рамка;
• Компютърна грамотност – ползване на МS Office;
• Познаване на ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (или BS
OHSAS 18001), както и опит при работа с газхроматограф, течна
хроматография, оптичен емисионен спектрометър с индуктивно
свързана плазма ще се считат за предимство.
Нашето предложение:
• Предизвикателна работа с високи нива на отговорност в стабилна
компания;
• Мотивиращо възнаграждение и коректност в трудовите отношения;
• Работа в динамичен екип, ориентиран към високо качество и
иновативност;
• Възможност за обогатяване на професионалните ви знания, умения и
опит.
При интерес от Ваша страна, моля, изпратете автобиография и
мотивационно писмо на d.metodieva@hmi-company.com.
Краен срок за приемане на документи: 28.12.2020 г.
Копия от документи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и
препоръки от предишни работодатели може да изпратите при кандидатстване или да
представите на интервю.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат
поканени на интервю.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате
съгласието си „Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД в качеството на администратор на лични
данни да ги обработва за целите на процеса на подбор на служители. Обработването на Вашите
лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679,
Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

