
 
 

 

 

 

 
 

PRACUJ W PRZYJAZNYM OTOCZENIU! 
 

 
Firma MEDIVET S.A. z siedzibą w Śremie jest czołowym importerem i dystrybutorem preparatów 
weterynaryjnych w Polsce.  
 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko: 
 

Osoba Odpowiedzialna - Kierownik Hurtowni Weterynaryjnej 
Miejsce pracy – Bydgoszcz, ul. Cieplicka 2 

Zadania: 
• Nadzór nad przestrzeganiem Prawa Farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w 

podległej hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych   

• Merytoryczny nadzór nad towarami znajdującym się na stanie hurtowni – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• Koordynacja i przeprowadzanie czynności związanych z wycofywaniem i wstrzymywaniem 
produktów w obrocie, dopuszczanie produktów do redystrybucji 

• Bieżąca aktualizacja dokumentacji jakościowej hurtowni  

• Prowadzenie szkoleń personelu w zakresie dobrej praktyki dystrybucyjnej 

• Reprezentowanie firmy i współpraca  z instytucjami zewnętrznymi, w tym  
m. in. z Inspekcją Weterynaryjną i Farmaceutyczną.    

 
Wymagania: 

a) Bezwzględne  

• Wykształcenie wyższe weterynaryjne  

• Min. 2 letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii oraz aktualne prawo wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii  

b) Pożądane  

• Dobra znajomość przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego produktami 
leczniczymi weterynaryjnymi oraz zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów Leczniczych 
Weterynaryjnych 

• Znajomość procesów związanych z przechowywaniem oraz warunkami składowania leków i 
innych towarów objętych dystrybucją weterynaryjną   

• Praktyczne doświadczenie na stanowisku kierownika hurtowni lub inspektora weterynaryjnego 

• Dobra znajomość obsługi pakietu Office 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego  

• Samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość 

• Umiejętność pracy zespołowej 

• Prawo jazdy kat. B 

   
 



 
 
 
Co oferujemy z naszej strony: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji ogłoszenia na adres: 

malgorzata.polit@medivet.pl 
Prosimy o dołączenie klauzuli.  

 

✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą 

w Śremie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

✓ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą 

w Śremie na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 1 roku od dnia przesłania aplikacji.    

Informacje od Administratora Danych Osobowych  

• Administratorem Danych Osobowych jest firma MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie, ul. Szkolna 17 

• Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy przedmiotowe 

ogłoszenie o pracę, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi udzielona zgoda; 

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 

• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania sprzeciwu / usunięcia danych albo do 

momentu usunięcia danych przez MEDiVET S.A. 

• Posiada Pan/Pani prawo żądania od MEDiVET S.A.  dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych; 

• Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w celach rekrutacji w dowolnym 

momencie; 



• Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych); 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uwzględnienie 

Pana/Pani osoby w przeprowadzanym procesie rekrutacji. 

• Dane osobowe przetwarzane w ramach rekrutacji pochodzą bezpośrednio od kandydatów na stanowisko pracy lub od 

firm zajmujących się pośrednictwem przy zatrudnianiu (np. pracuj.pl); 

• Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia 

przesłania aplikacji. 

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRODUKTY 

USŁUGI 

EDUKACJA 

MEDiVET S.A.  
ul. Szkolna 17, 63-100 Śrem 
tel. +48 61 622 55 00 
NIP: 7850005430 

 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego; 

KRS: 0000302064; REGON: 631579052; NIP: 7850005430. BDO: 000008530; Kapitał zakładowy: 1.956.018,90 zł, Kapitał wpłacony: 1.956.018,90 zł 


