
ĶĪMIĶIS 
Aktīvo farmaceitisko vielu un

Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā
“Grindeks” no Tevis sagaida:

• Augstāko izglītību ķīmijā vai farmācijā (vari būt pēdējo 

kursu students).

• Iepriekšēja darba pieredze analītiskajā ķīmijā un darbā ar 

AEŠH tiks uzskatīta par priekšrocību.

• Prasmi orientēties lielā informācijas apjomā (piem., spēja 

salīdzināt dažādu valstu farmakopejās esošās prasības).

• Teicamas latviešu un angļu valodu zināšanas (mutiski, 

rakstiski), krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par 

priekšrocību.

• Tehniskās prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint) laba lietotāja līmenī.

• Orientāciju uz rezultātu un pašattīstību.

• Augstu atbildības sajūtu, pedantiskumu, precizitāti.

• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Tavi darba pienākumi: (saskaņā ar amata aprakstu)

1. Dažādu ķīmisko un fizikāli ķīmisko analīžu veikšana jauno 

produktu izstrādes laikā ar attiecīgu aparatūru (AEŠH ar 

dažādu tipu detektoriem, IR un UV spktrometri, titratori

u.c.).

2. Analīžu metožu izstrāde, aprobācija, validācija un attiecīgu 

atskaišu noformēšana izejvielām, starpproduktiem un 

galaproduktiem.

3. Reglamentējošās dokumentācijas izstrāde un aktualizācija.

4. Starptautisko vadlīniju un dažādu valstu farmakopeju 

prasību ievērošana.

5. Fiksējošās dokumentācijas noformēšana atbilstoši 

uzņēmuma reglamentējošo dokumentu prasībām.

Pateicamies visiem pretendentiem, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti turpmākajām atlases kārtām.

CV un Motivācijas vēstuli sūti uz personals@grindeks.lv līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV- 1057. Tālrunis: 67083302. Tavu konfidencialitāti garantējam!

Pamatalga bruto no 1000 līdz 

1250 eiro un uz rezultātu 

balstīta mainīgā atalgojuma 

daļa.

Ja veselība un farmācija ir Tavs 

aicinājums, ja vēlies strādāt 

dinamiskā vidē, un “Grindeks” 

vērtības – cilvēcīgums, izaugsme 

un vienkāršība Tevi uzrunā, nāc 

un pievienojies mūsu komandai!

“Grindeks” piedāvājums Tev: 

Līdzfinansētas vai bezmaksas 

pusdienas un apmaksāts 

transports no/uz darbu.

Veselības, nelaimes gadījumu 

apdrošināšana un apmaksāta 

optika.

Droša un mainīga darba vide.

Attīstības iespējas Latvijā un 

ārpus tās.

Plaša sociālā atbalsta un 

motivācijas programma 

(pabalsti, brīvās dienas

u.c. labumi).

Komandas izklaides un 

attīstības pasākumi.
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