
 

 

Analist Microbiolog – 2 ani 

Responsabilitati: 

• Efectuarea analizelor microbiologice pentru materii prime, produse intermediare, produse finite, utilitati 
critice (apa, aer comprimat), monitorizari de aer si suprafete din spatiile clasificate, in acord cu specificatiile 
tehnice de calitate si instructiunile de lucru; inregistrarea, analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute; 

• Efectuarea studiilor de stabilitate pentru produse finite si vrac; 

• Verificarea mediilor de cultura – teste de crestere promotionala, teste de sterilitate; 

• Intretinerea si verificarea echipamentelor utilizate, elaborarea protocoalelor si rapoartelor de calificare a 
acestora; 

• Identificarea microorganismelor din probele lucrate; prelucrarea datelor de contaminare microbiologica a 
apei purificate, a aerului si suprafetelor in vederea analizarii tendintelor; 

• Prelevarea (daca este cazul) a probelor de suprafețe din aria de Productie, Laborator Control Microbiologic, 
arie prelevare, echipamente producție sau probe de utilități critice; 

• Elaborarea protocoalelor şi rapoartelor de verificare a valabilităţii metodelor de testare din punct de vedere 
microbiologic, a proceselor tehnologice, a curăţeniei echipamentelor şi spaţiilor de producţie; 

• Participarea la transferul metodelor de control microbiologic al produselor provenite de la alți producători 
prin verificarea valabilităţii metodelor microbiologice; 

• Implicarea in elaborarea Procedurilor Operative Standard, a Instrucţiunilor de Lucru, a Instrucţiunilor de 
Operare şi a Instrucţiunilor de Verificare / Calibrare specifice; 

• Elaborarea capitolului referitor la controlul microbiologic din protocoalele de cercetare – dezvoltare când este 
cazul şi realizarea analizelor respective; 

• Participarea la testarea eficacităţii agenţilor de sanitizare şi a dezinfectanţilor folosiţi în cadrul companiei. 

• Întreţinerea colecţiei de microorganisme test; 
 

Cerinte: 

• Studii superioare de specialitate (Biologie/Biochimie/ Biotehnologie); 

• Cunostinte teoretice si practice privind controlul microbiologic al produselor medicamentoase; 

• Experienta minima 2 ani in domeniu; 

• Cunoştinţe despre Regulile de Bună Practică Farmaceutică si a standardelor GMP si sistem EHS; 

• Cunoştinţe de limba engleză - cel puţin nivel mediu; 

• Cunoştinţe avansate de operare PC (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, SAP, LIMS constituie un avantaj) 

• Capacitate de analiză şi sinteză a informaţiilor, rezistenta la lucrul sub presiune; 

• Creativitate, rigurozitate, spirit de echipa, abilitati de comunicare. 
 

Altele: 

Locatie: Bucuresti, Labormed 
Va rugam sa trimiteti CV-ul sau recomandarile voastre cariereromania@zentiva.com  pana pe 30 iunie 2021. 
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