
 
 
 
 
 
 
A Ceva Santé Animale egy olyan független állat-egészségügyi cégcsoport, amely 
állat-egészségügyi termékeket fejleszt, gyárt és forgalmaz jelentős piaci 
részesedéssel az összes kontinensen. 
 
A Ceva-Phylaxia Zrt. Globális Iparosítási Igazgatósága Formulázási és Liofilizálási 
Platform részlege új munkatársat keres, hogy csatlakozzon jó nevű, elismert és 
felkészült csapatunkhoz, 
 
 

F E J L E S Z T Ő  M U N K A T Á R S  
pozícióba. 

 
 
Feladatok: 

 Új vakcina formulák kialakítása, formulázási és liofilizálási technológiák 
fejlesztése 

 Méretnövelési és folyamat validálási feladatok, technológiák transzfere 
 Laboratóriumi és félüzemi kísérletek tervezése, szervezése, kivitelezése és 

értékelése 
 Részvétel bakter és vírus vakcina fejlesztési feladatok megvalósításában 

és a technológiák transzferében, projektek koordinálása, nyomon követése 
 Fizikai és kémiai vizsgálatok tervezése, végzése 
 Új vizsgálati módszerek kidolgozása, bevezetése a vakcinák fejlesztési 

folyamata során 
 A vizsgálatok megbízhatóságának biztosítása, dokumentáció készítése 

összhangban a GMP, GLP és SOP követelményeivel 
 Eredmények értékelése, angol nyelvű jelentések készítése 
 Kapcsolattartás belső és külső ügyfelekkel, szakértőkkel 

 
Elvárások: 

 Vegyészmérnök, biomérnök vagy hasonló egyetemi végzettség (Msc.) 
 Termék orientált szemlélet, csapatmunka 
 Magas szintű angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt 
 Kiváló kommunikációs készség, analitikus gondolkodás 
 Biztos számítástechnikai ismeretek: adatkezelés és feldolgozás, statisztikai 

elemzés, prezentáció készítése 
 Rokon területen szerzett szakmai tapasztalat  

 
Előny: 

Kolloid kémiai és liofilizálási területen szerzett tapasztalat 
 
Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy motívációs levelét 
valamint magyar és angol nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzát levélben vagy e-
mailben juttassa el hozzánk 2012. május 18-ig „fejlesztő munkatárs” hivatkozással. 
 
Cím:   CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 1475 Budapest, Pf. 68 
E-mail:  humaneroforras@ceva.com 



 
 
 
 
 
 
Ceva-Phylaxia Zrt. is looking for a new colleague to Global Industrialization 
Directorate, Formulation and Lyophilisation Platform in a position of 
 
 

D E V E L O P E R  
 
 

Responsibilities: 
 Development of new vaccine formulas, formulation and freeze drying 

processes 
 Scale up and process validations, transfer of technologies 
 To plan, organize, perform and evaluate laboratory and semi industrial 

experiments 
 Participation in bacterial and viral vaccines development and technology 

transfer processes, coordination and follow up the projects 
 Planning and performing of physical and chemical assays 
 To develop and implement of new test methods in the development 

process of vaccines 
 To ensure the accuracy of studies, preparation of documents according to 

the rules of GMP, GLP and SOPs 
 Evaluation of results, preparation of final reports in English 
 Keeping contact with internal and external customers, experts 

 
Requirements: 

 Chemical engineer, bioengineer or similar university degree (Msc) 
 Product orientation approach, fostering teamwork 
 Very good understanding in spoken and written English 
 Excellent communication skills, analytical thinking 
 Computer skills: data management and processing, basic statistical 

analysis, preparation presentations 
 Experience in a related field 

 
Prefer: 

Experience on the field of colloid chemistry and freeze drying 
 
If you are interested please apply with your motivation letter and CV in Hungarian 
and English by post or via e-mail by the deadline of 18 May 2012 with reference to    
„developer”. 
 
 
Address:  CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 1475 Budapest, Pf. 68 
E-mail:  humaneroforras@ceva.com 
 


