Láká Vás společně s námi hledat cesty ke spolehlivější a rychlejší diagnostice, a to vše pod hlavičkou
zahraničního koncernu Biovendor Group? Chcete se stát součástí české společnosti s více než
20letou zkušeností v laboratorních technologiích? Chcete se dozvědět více o vývoji, výrobě a
distribuci humánní a veterinární diagnostice?

Staňte se součástí našeho laboratorního týmu, do kterého hledáme posilu na pozici
Laboratorní pracovník/Obsluha přístroje

Jaká bude vaše role:
•
•
•

Budete pracovat v laboratoři,
budete zodpovědný/á za pečlivou obsluhu vysoce moderního zařízení, které vyrábí
diagnostické soupravy nové generace (mikročipová technologie),
budete pracovat s biologickým materiálem, takže se Vám bude hodit přesnost a
zručnost.

Bez čeho se neobejdete a co naopak oceníme?
•
•
•
•
•
•
•

Hledáme parťáka s týmový duchem a ochotou učit se,
neobejdete se bez trpělivosti, preciznosti a dobré jemné motoriky,
uvítáme samostatného člověka s dobrým technickým myšlením a smyslem
pro zodpovědnost,
dobrá znalost balíčku MS Office se Vám bude hodit,
když budete znát CRM Helios Green, tak vás budeme na rukou nosit,
SŠ vzdělání-chemického či zdravotnického zaměření je výhodou, nikoliv naší
podmínkou,
potřebujeme kolegu/kolegyni bez zdravotního omezení pro práci
v laboratoři.

Na co se u nás můžete těšit?
•
•
•
•
•
•

Na spoustu prostoru učit se nové věci uprostřed mladého kolektivu,
na jednosměnný pracovní provoz (víkendy volné),
na odměnu odpovídající vyššímu standardu,
zázemí stabilní české společnosti pod křídly zahraničního koncernu,
čeká Vás příspěvek na stravování, MultiSport karta, firemní permanentka do
VIDA! Science centra (www.vida.cz), 2 sick days, 5 týdnů (po třech letech 6
týdnů) dovolené;
co nebudete umět, rádi Vás naučíme!

Chcete se dozvědět o pozici více? Pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na
LinkedIn profil a pár řádků (motivační dopis). Ozveme se Vám a domluvíme se na
osobním setkání. V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní
životopis na kontaktní adresu, příp. se
obraťte na kontaktní osobu:
Lucie Kubeková, tel. 774703774, e-mail: kubekova@testlinecd.com

