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Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.                            

Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových 

operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní 

závod v Havířově kandidáta / kandidátku do svého týmu. 

 
Nabídka zaměstnání na pozici:  
 

Sterilization Specialist / Specialista pro sterilizaci 
 

✓ Zajímají Vás procesy v mezinárodní společnosti a jedné z největších sterilizačních jednotek v Evropě?  
✓ Rádi působíte v prostředí, kde jsou nastavená pravidla a standardy? 
✓ Analyzujete, kontrolujete, rádi hledáte způsoby, jak udělat věci jinak a lépe? 
✓ Jste samostatní, přesto Vám není cizí komunikace napříč širším týmem? 

 

Pak hledáme právě VÁS ! 
 
Zodpovědnosti:  
Pozice Sterilizačního specialisty je zodpovědná za zajištění zejména kvalitativní části procesu sterilizace. Věnuje se 
validaci sterilizačního procesu, vytváření validačních protokolů a reportů v anglickém jazyce. Mezi další klíčové úkoly 
patří naplňování požadavků normy ISO 11135, pravidelná rekvalifikace sterilizačních cyklů, roční review sterilizačního 
procesu a dalších se sterilizací souvisejících procesů, rovněž je to spolupráce při řešení neshod a deviací ve 
sterilizačním procesu. 
Dále navrhuje společně s týmem kvality a sterilizace změny ve sterilizačních cyklech s cílem zefektivnění procesu 
samotné sterilizace, pravidelně vytváří validační plán a ve spolupráci s týmem plánování a výroby připravuje validační 
vzorky.  
Současně na pravidelné bázi komunikuje s lokálními týmy kvality, laboratoře, globálním týmem sterilizace. Sterilizační 
specialista podporuje zahraniční tým schvalující zdravotnické komponenty. 
Pozice zastupuje Sterilization Managera v době jeho nepřítomnosti, v této době je pověřen vedením týmu sterilizace a  
laboratoře a je první kontaktní osobou pro Local Quality Managera.  
V neposlední řadě se aktivně podílí na lokálních i globální projektech s cílem vyšší efektivity oddělení sterilizace. 

 
Požadavky: -  SŠ / VŠ vzdělání procesního nebo technického zaměření, 

- zkušenosti na obdobné pozici z oblasti výroby, sterilizace či medical device výhodou, 
- orientace v ISO normách (ISO norma 11135 výhodou), 
- angličtina na úrovni B2, 
- zkušenost s přípravou reportů a zpráv v anglickém jazyce, 
- práce s MS Office na dobré úrovni, 
- zaměření na detail a práce s prioritami,  
- schopnost samostatné i týmové práce,  
- zkušenost se základními principy vedení týmu výhodou,  
- zapálení, proaktivní přístup a chuť do práce. 

 

Pracovní poměr:  Pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou 

Nástup:  Ihned / Dohodou 

 
O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu v českém 
a anglickém jazyce. Odpovědi můžete zasílat e-mailem, poštou nebo odevzdat přímo v recepci společnosti 
Mölnlycke Health Care. 

 
Kontakt:      Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., Eliška Nešporová 

Šachetní 439/1, Havířov – Dolní Suchá 
E-mail: prace@molnlycke.com 

 

Více informací na www.molnlycke.com a www.lidemprozdravi.cz 


