
Gertrude “Trudy” Elion was an American 

biochemist and pharmacologist best known 

for her 1988 Nobel Prize in Physiology.

Oferta pracy KCR Placement 
dla kandydatów z Lublina

Grudzień 2021
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Annual Development Meeting

Bogate doświadczenie w zakresie badan 

klinicznych w różnych obszarach

terapeutycznych, poczynając od chorób

rzadkich do dużych programów

badawczych w róznych wskazaniach

DOŚWIADCZENIE

Sprawdzona sieć ośrodków badawczych

z dostępem do pacjentów w różnych

wskazaniach, specjalna platforma

technologiczna do kontaktu z pacjentem

z możliwością zbierania wiarygodnych

danych w badaniu

DOSTĘP DO PACJENTÓW

Strategie opracowane dla potrzeb

każdego badania z uwzględnieniem

specyfiki i rodzaju programu

badawczego oraz potrzeb sponsora

DOPASOWANE ROZWIĄZANIA

KCR to firma międzynarodowa, świadcząca usługi 
dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych 
w zakresie konsultacji i prowadzenia badań 
klinicznych (tzw. Contract Research Organization, 
CRO) 

Kim 
jesteśmy?
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O nas

800+ 
pracowników

24+ 
lata w branży

25+ 
krajów

3
linie biznesoweKCR              

w liczbach
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KCR Placement

KCR Placement współpracuje z 
wieloma międzynarodowymi
firmami farmaceutycznymi oraz
biotechnologicznymi

Głowna siedziba firmy znajduje
się w Warszawie
W 2021 powstał nowy oddział
KCR Placement w Lublinie

Działalność firmy obejmuje:
• Outsourcing pracowniczy
• Rekrutację pracowników

KCR Placement jest jedną z trzech linii
biznesowych KCR, firmy zajmującej się
badaniami klinicznymi
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Nowe stanowiska w Lublinie

Kogo

szukamy? 

Specjalista ds. bezpieczeństwa leków
(Pharmacovigilance Specialist)

Link do ogłoszenia: 

https://www.kcrplacement.com/offers/view/146/?ref=%2F%3Fpage%3D4%26country%3D

Specjalista ds. zarządzania danymi z badań klinicznych
Data Management Specialist

Link do ogłoszenia: 
https://www.kcrplacement.com/offers/view/145/?ref=%2F%3Fpage%3D2%26country
%3D2320

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kcrplacement.com%2Foffers%2Fview%2F146%2F%3Fref%3D%252F%253Fpage%253D4%2526country%253D&data=04%7C01%7CEdyta.Prus%40kcrcro.com%7Cb17704d1686f4a9d63f608d9ba50c722%7Ce7f1146c16264f1089e501f7a5b1905b%7C0%7C0%7C637745678360683148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=inpyovzFPhOhUIOCUwSXDl0h30Ug%2Feqm4FR0sNPGPhU%3D&reserved=0
https://www.kcrplacement.com/offers/view/145/?ref=%2F%3Fpage%3D2%26country%3D2320
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Obowiązki

• Przetwarzanie informacji o zdarzeniach 
niepożądanych w globalnej bazie danych 
na podstawie danych źródłowych z 
wykorzystaniem wiedzy medycznej
Kontrola jakości wprowadzanych danych, 
zapewniająca spójność i zgodność z 
wymogami formalnymi

• Współpraca merytoryczna z zespołami 
międzynarodowymi w celu zapewnienia 
najwyższej jakości raportowania i 
efektywności pracy

• Udział w projektach zwiększających 
innowacyjność usług zarządzania 
bezpieczeństwem i danymi klinicznymi

Specjalista ds. bezpieczeństwa leków

Profil
kandydata

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (medycyna, farmacja, 
pielęgniarstwo, weterynaria, stomatologia, 
położnictwo, analityka med., fizjoterapia, 
biologia med., biotechnologia i kierunki
pokrewne)

• Znajomość języka angielskiego na poziomie
B2-C1

• Obsługa komputera, łatwość uczenia się 
nowych systemów 

• Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
(zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów)

• Myślenie analityczne, rozwiązywanie
problemów, orientacja na szczegóły, 
samodzielność w działaniu, otwartość na 
informację zwrotną
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Obowiązki

• Wprowadzanie i weryfikacja danych z badań 
klinicznych do systemu

• Kontrola jakości wprowadzanych danych oraz
ich zgodności z wymogami formalnymi 

• Identyfikowanie brakujących lub 
nieprawidłowych danych 

• Rola koordynatora projektu: komunikacja z 
Monitorami Badań Klinicznych oraz 
zagranicznymi Centrami Zarządzania Danymi 
z Badań Klinicznych, zapewnianie realizacji 
poszczególnych etapów projektu 

• Udział w procesie zamykania bazy danych 

• Udział grupach eksperckich ds. standaryzacji
danych oraz optymalizacji badań klinicznych

Specjalista ds. zarządzania danymi z badań klinicznych

Profil
kandydata

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (medycyna, farmacja, 
pielęgniarstwo, weterynaria, stomatologia, 
położnictwo, analityki med., fizjoterapia, 
biologia med., biotechnologia i kierunki
pokrewne)

• Znajomość języka angielskiego (poziom B2-C1)

• Obsługa komputera i łatwość uczenia się 
nowych systemów 

• Wysoki poziom umiejętności organizacyjnych
(zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów)

• Myślenie analityczne, proaktywne
rozwiązywanie problemów

• Atutem będzie doświadczenie w dziedzinie 
badań klinicznych, Clinical Data Management 
(osobom bez doświadczenia oferujemy pełne 
wsparcie szkoleniowe)
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Nasza oferta

• Stabilna umowa o pracę

• Hybrydowy model pracy

• Programy szkoleniowe i mentoringowe
związane z badaniami klinicznymi oraz 
umiejętnościami miękkimi

• Mentor wprowadzającego do organizacji

• Świetna atmosfera pracy w 
innowacyjnym i międzynarodowym 
zespole, środowisko zachęcające do 
dzielenia się pomysłami

• Pakiet opieki medycznej, karta sportowa, 
karta lunchowa i inne atrakcyjne benefity

• Program poleceń pracowników
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Lokalizacja: centrum biznesowe Lublina

Nowo otwarte biuro ze strefą chillout dla pracowników

Kantyna na dole budynku

Przystanek komunikacji miejskiej w pobliżu

Biuro w Lublinie

Gdzie
jesteśmy?



CONTACT

North America Operation's Hub

KCR, US Inc.

30 Rowes Wharf, Suite 430

MA 02110, Boston, United States

Western Europe Operation's Hub

KCR CRO GmbH

Am Kupfergraben 4-4a 

10117 Berlin, Germany

Central Europe Operation's Hub

KCR S.A.

6 Postepu str.

02-676 Warsaw, Poland

Eastern Europe Operation's Hub

KCR Ukraine LLC

1 V.Lypkivskogo str. 

03035 Kiev, Ukraine

www.kcrcro.com

info@kcrcro.com

North America Operation's Hub

KCR U.S., Inc.

30 Rowes Wharf, Suite 430

MA 02110, Boston, United States

Western Europe Operation's Hub

KCR CRO GmbH

Am Kupfergraben 4-4a 

10117 Berlin, Germany

Central Europe Operation's Hub

KCR S.A.

6 Postepu str.

02-676 Warsaw, Poland

Eastern Europe Operation's Hub

KCR Ukraine LLC

1 V.Lypkivskogo str. 

03035 Kiev, Ukraine

Izabela Ryngert

Koordynator ds. rekrutacji

izabela.ryngert@kcrplacement.com

Magdalena Kaczmarek

Konsultant ds. rekrutacji

magdalena.kaczmarek@kcrplacement.com

Kontakt dla kandydatów:

http://www.kcrcro.com/
mailto:info@kcrcro.com

