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Mapowanie procesu produkcyjnego

Production proceses mapping

KPI na produkcji

Production KPI

Utrzymanie ruchu w produkcji

Production maintnance

Total Preventive Maintenance

Total Preventive Maintenance

Lean Manufacturing w optymalizacji procesów
produkcyjnych

Lean Manufacturing in production porcess
optimalization

R&D

ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

EN

LiNA Medical to skandynawski styl pracy oraz innowacyjne projekty realizowane w międzynarodowym środowisku. Stając się członkiem zespołu będziesz miał/ła okazję zgłębić wiedzę i zdobyć doświadczenie w wielu obszarach związanych z branżą medyczną.
Udział w projektach z różnych obszarów organizacji pozwoli Ci na wybór odpowiedniej dla Ciebie ścieżki kariery. Jako uczestnik/
uczestniczka programu będziesz pod opieką najlepszych specjalistów LiNA Medical.

LiNA Medical
Struktura działu, rola w firmie, narzędzia

Introducing: daily tasks of the department, the
structure of the department, working tools, etc.

Regulacje prawne, a projektowanie wyrobów
medycznych

Law regulatory in designee medical devices

Dokumentacja na poszczególnych etapach
projektowania

Documents in each step of designee

Udział w jednym z bieżących projektów

Participation in project

Badania na etapie projektowania

Research in designee steps

Testy nowych wyrobów medycznych

Testing new medical devices

Mapowanie procesu produkcyjnego dla nowego Process Mapping for new products
wyrobu
Dokumentacja jakościowa dla nowych wyrobów

Quality documentation for new products

Poszukiwanie dostawców komponentów

Suppliers for new products

Oprzyrządowanie produkcyjne

Designee production tools

Lean na etapie projektowania

Lean during designee
Clunas

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia

Introducing: daily tasks of the department, the
structure of the department, working tools, etc.

Uczestniczenie w projekcie R&D nowej
urządzania medycznego

Participation in project

Przygotowywanie dokumentacji technicznej i
jakościowej

Preparation Technical and Quality
documentation

Testy nowych wyrobów medycznych

Testing new medical devices

Walidacja procesów

Processes Validation

Przygotowywanie dokumentacji regulacyjnej

Preparing regulations documentation

Mapowanie procesu produkcyjnego dla nowego Process mapping for new products
wyrobu
Przygotowanie dokumentów produkcyjnych

Preparation production documents

Projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego

Designee production tools
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Aplikuj już dziś!
rekrutacja@lina-medical.pl

W razie pytań skontaktuj się z nami
+48 61 222 21 21

Więcej informacji na stronie:
www.lina-medical.pl
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Dział

Dział

Zagadnienia
PL

Jakość / Quality

EN
LiNA Medical

PL
Łańcuch Dostaw /
Supply chain

EN

Współpraca wewnątrz zakładowa

Internal cooperation

Europejskie wymagania transportowe

European transport requirements

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia

Department structure, role in the company, tools

Procedury Jakościowe

Quality procedures

Wymogi celne

Customs requirements

Procedura Outgoing Control

Outgoing Control procedure

Procedura Final Control

Final Control procedure

Gospodarka Magazynowa – transport surowców
oraz wyrobów gotowych

Warehouse management, raw materials and
goods transport.

Dokumenty jakościowe

Qualtiy documentation

Dystrybucja wyrobów gotowych

Goods distribution

Testy funkcjonalne po sterylizacji

Functional tests after sterilization

Dokumentacja transportowa

Transport documentation

Produkcja / Production

Clunas

Łańcuch Dostaw /
Supply chain

Zagadnienia

LiNA Medical
Struktura działu, procesy produkcyjne, narzędzia

Department structure, production processes,
tools

Outgoing Control procedure

Zlecenia produkcyjne

Production orders

Procedura Final Control

Final Control procedure

Dokumenty produkcyjne

Production documentation

Wymagania klienta zewnętrznego pod kątem
jakościowym

External customer requirements in terms of
quality

Ogólne zasady Clean Room

General Clean Room rules

Proces reklamacji

Complaints process

Przepływ surowców w dziale Produkcji

Raw materials flow in the Production department

Walidacja procesów

Processes validation

Przygotowanie stanowiska produkcyjnego

Preparation of the production station

Dokumentacja jakościowa

Qualtiy documentation

Proces montażu Wyrobów Medycznych

Medical Device assembly process

CR system

CR system

Proces ekstruzji wężyków spiralnych

Spiral tuber extrusion process

Kontrola Jakości a proces produkcyjny

Quality Control vs the production process

Kontrola Jakości a proces produkcyjny

Quality control vs production process

In proces Control

In proces Control

Mapowanie procesu produkcyjnego

Production proceses mapping

KPI na produkcji

Production KPI

Utrzymanie ruchu w produkcji

Production maintnance

Total Preventive Maintenance

Total Preventive Maintenance

Lean Manufacturing w optymalizacji procesów
produkcyjnych

Lean Manufacturing in production porcess
optimalization

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia

Department structure, role in the company, tools

Procedura Outgoing Control

Zakupy

Purchase Department

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia,
zarządzanie akacjami

Department structure, production processes,
tools

Proces zamówień materiałów nieprodukcyjnych

The process of ordering non production
materials

Proces zamówień materiałów produkcyjnych

The process of ordering production materials

Kryterium doboru dostawców oraz ich oceny

Criterium of selection and evaluation suppliers

Kontrola zapasu

Stock management

System ERP w zakupach

ERP system in purchase

Dokumentacja jakościowa

Quality documents

Proces zmian inżynieryjnych oraz klasyfikacji
materiałowych

The process of engineering changes and material
classification

Logistyka
Struktura działu, rola w firmie, narzędzia
System ERP w logistyce

Logistic Department
Department structure, production processes,
tools
ERP system in logistic
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Clunas
Struktura działu, procesy produkcyjne, narzędzia

Department structure, production processes,
tools

Zlecenia produkcyjne

Production orders

Dokumenty produkcyjne

Production documentation

Przygotowanie komponentów do produkcji

Preparation of components for production

Ogólne zasady Clean Room

General Clean Room rules

Przygotowanie stanowiska produkcyjnego

Preparation of the production station

Procesy montażu

Assembly processes

Proces ekstruzji wężyków spiralnych

Spiral tuber extrusion process

Kontrola Jakości a proces produkcyjny

Quality control vs production process
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