GMP i praksis, GMP2

GMP i praksis, GMP2
Sådan håndterer du GMP i praksis

Kursusfakta

Du bestemmer over dine data

FORMAT
Du lærer at deltage i selvinspektion/intern audit og anvende det som et værktøj til at forbedre
3 dage
kvaliteten ved fremstilling af lægemidler. Du får også indblik i at håndtere, registrere og
forebygge afvigelser.
PRIS I ÅR
Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger

om dig til forskellige formål, herunder:
Du forstår de faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af lægemidler. Du forbedrer
kommunikationen på arbejdet. Gennem praktiske øvelser, får du selvinspektion og
lægemiddelproduktion ind under huden. Du kan finde årsager til afvigelser og forebygge, at
de opstår igen. Funktionelle, Statistiske, Marketing

384 kr. ekskl. moms

Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at
tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte checkboksene ud for formålet,
og derefter trykke på 'Gem indstillinger'.
Har du spørgsmål til kurset?
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille ikon nederst i venstre
Kontakt
hjørne af hjemmesiden.

Tilmeldingsdatoer
Hillerød
5. sep.

7. sep.

2022

Hillerød

Hillerød

Hillerød

Kursuskoordinator
Elizabeth Ruelykke
2023
2023
48 20
62 64
Du kan2022
læse mere om vores
brug af cookies og
andre teknologier, samt om+45
vores
indsamling
og
7. nov.

9. nov.

13. mar.

15. mar.

15. maj

17. maj

behandling af personoplysninger ved at trykke på linket.

erk@pharmakon.dk

Om cookies
Vis detaljer
Målgruppe
Faglærte eller ufaglærte medarbejdere som arbejder i medicinalindustrien. Kurset
egner sig også til dig, som gerne vil arbejde i medicinalindustrien.

Prisen er 128 kr. ekskl. moms pr. AFVIS
dag, hvis
du er i AMU-målgruppen (deltagere med
ALLE
ACCEPTER ALLE
en erhvervsuddannelse eller mindre). Hvis du har en videregående uddannelse er
prisen 1280 kr. ekskl. moms pr. dag. Et kursus af fem dages varighed koster dermed
4790 kr. ekskl. moms.

Dit udbytteNødvendige

Funktionelle

Du lærer at deltage i selvinspektioner / intern audit
Du lærer at identificere årsager til afvigelser og at hindre
af afvigelser opstår igen
Du lærer at registrere og rapportere afvigelser

Pharmakon a/s

Milnersvej 42, 3400 Hillerød

DinStatistiske
virksomhedsMarketing
udbytte
En medarbejder der forstår, de faktorer, som har
indflydelse på kvaliteten af lægemidler
En medarbejder der kan deltage i selvinspektioner og
identificere årsager til afvigelser
En medarbejder der kan registrere powered
og deltage
i
by:
rapportering af afvigelser
Cookie Information

+45 48 20 60 00

info@pharmakon.dk

