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Rozwój  |  Wzrost  |  Kompleksowość  |  Elastyczność

WYJAZD DO SIEDZIBY W DANII

ELASTYCZNE GODZINY PRACY

PRACA W TRYBIE HO  

WYBÓR DZIAŁU ZATRUDNIENIA

INICJATYWY FIRMOWE

Dział Zagadnienia
PL EN

Dział Produktów Dział Produktów 
Wdrożonych / Wdrożonych / 
Launched Product Launched Product 
DepartmentDepartment

LiNA MedicalLiNA Medical

Zapoznanie i wsparcie działu w tworzeniu dokumentacji 
technicznej wyrobów

Acquainting and supporting the department in creating 
technical documentation of products

Tworzenie i modyfikacje struktur wyrobów (BOM) w 
systemie ERP (AX)

Creation and modification of product structures (BOM) in 
the ERP system (AX)

Udział w rozpatrywaniu reklamacji na produktach - 
poszukiwanie ich przyczyn i rozwiązań

Participation in considering complaints on products - 
searching for their causes and solutions

Tworzenie i modyfikacje bazy danych materiałowych 
komponentów

Creation and modification of the material database of 
components

Dział Technicznego Dział Technicznego 
Wsparcia Produkcji / Wsparcia Produkcji / 
Production Production 
Technical AssuranceTechnical Assurance

LiNA MedicalLiNA Medical

Zapoznanie się z procesem walidacji etapów montażu, 
kwalifikacji sprzętu i narzędzi do produkcji

Getting to know the process of validation of assembly 
stages, qualification of equipment and tools for 
production

Zapoznanie się z dokumentacją związaną ściśle z 
procesem wytwarzania oraz z całym etapem 
przygotowania projektu do rutynowej produkcji

Getting acquainted with the documentation closely 
related to the manufacturing process and the entire stage 
of project preparation for routine production

Czynny udział w wykonywaniu testów niezbędnych dla 
etapu designu i tworzenia do nich dokumentacji

Active participation in carrying out tests necessary for the 
design stage and creating documentation for them

R&D R&D LiNA MedicalLiNA 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 wyrobu Process Mapping for new products 

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 

ClunasClunas

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 wyrobu Process mapping for new products

Przygotowanie dokumentów produkcyjnych Preparation production documents 

Projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego Designee production tools

LiNA Medical to skandynawski styl pracy oraz innowacyjne projekty realizowane w międzynarodowym środowisku. Stając się człon-
kiem 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.

ZBUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

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

2022-11

LiNA Graduate Program to 2-letni, płatny program rozwojowy, którego celem 
jest przygotowanie Cię do objęcia samodzielnego stanowiska w ramach 
wybranego obszaru w LiNA Medical Polska.

Informacja o programie stażowym
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Dział Zagadnienia
PL EN

Jakość / QualityJakość / Quality LiNA MedicalLiNA Medical

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia Department structure, role in the company, tools

Procedury Jakościowe Quality procedures

Procedura Outgoing Control Outgoing Control procedure

Procedura Final Control Final Control procedure

Dokumenty jakościowe Qualtiy documentation

Testy funkcjonalne po sterylizacji Functional tests after sterilization

ClunasClunas

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia Department structure, role in the company, tools

Procedura Outgoing Control Outgoing Control procedure

Procedura Final Control Final Control procedure

Wymagania klienta zewnętrznego pod kątem 
jakościowym

External customer requirements in terms of quality

Proces reklamacji Complaints process

Walidacja procesów Processes validation

Dokumentacja jakościowa Qualtiy documentation

CR system CR system

Kontrola Jakości a proces produkcyjny Quality Control vs the production process

In proces Control In proces Control 

Łańcuch Dostaw  / Łańcuch Dostaw  / 
Supply chainSupply chain

ZakupyZakupy Purchase DepartmentPurchase Department

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia, zarządzanie 
akcjami

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 

LogistykaLogistyka Logistic DepartmentLogistic Department

Struktura działu, rola w firmie, narzędzia Department structure, production processes, tools

System ERP w logistyce ERP system in logistic

Współpraca wewnątrz zakładowa Internal cooperation

Europejskie wymagania transportowe European transport requirements

Wymogi celne Customs requirements

Gospodarka Magazynowa – transport surowców oraz 
wyrobów gotowych

Warehouse management, raw materials and goods 
transport.

Dystrybucja wyrobów gotowych Goods distribution

Dokumentacja transportowa Transport documentation

Dział Zagadnienia
PL EN

Produkcja / Produkcja / 
ProductionProduction

LiNA MedicalLiNA Medical

Struktura działu, procesy produkcyjne, narzędzia Department structure, production processes, tools

Zlecenia produkcyjne Production orders

Dokumenty produkcyjne Production documentation

Ogólne zasady Clean Room General Clean Room rules 

Przepływ surowców w dziale Produkcji Raw materials flow in the Production department

Przygotowanie stanowiska produkcyjnego Preparation of the production station  

Proces montażu Wyrobów Medycznych Medical Device assembly process

Proces ekstruzji wężyków spiralnych Spiral tuber extrusion process

Kontrola Jakości a proces produkcyjny Quality control vs production process

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

ClunasClunas

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

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

 Dział   Dział  
Regulacyjny / RARegulacyjny / RA

LiNA MedicalLiNA Medical

PMS – zbieranie informacji zwrotnej z rynków, dotyczącej 
naszych produktów.

PMS - collecting feedback from the markets regarding our 
products

Field Report Form – nadzór nad zbieraniem FRF dla LiNA 
Librata oraz aktualizacja odpowiedniej bazy w Excel

Field Report Form - supervision over collecting FRF for 
LiNA Librata and updating the appropriate database in 
Excel

Wsparcie dla procesu REACH/RoHS od strony regulatory Support for the REACH / RoHS process from the regulatory side

Weryfikacja IFU na wszystkie produkty pod kątem 
zgodności z wymaganiami Dyrektywy Medycznej

IFU verification for all products in terms of compliance 
with the requirements of the Medical Directive

Wspieranie procesów rejestracyjnych Supporting registration processes

Wprowadzenie zasad nazewnictwa dla dokumentacji 
technicznej w DMRach i spisanie procesu

Introduction of nomenclature rules for technical 
documentation in DMRs and writing down the process


