
Pracovní příležitost

Hledáme posilu do našeho 

týmu v bílých pláštích!

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. je česká společnost sídlící v Brně, 

zabývající se vývojem, výrobou a distribucí humánní a veterinární 

laboratorní diagnostiky. Široké spektrum in vitro diagnostiky a podpora 

v oblasti laboratorní automatizace  imunologické laboratoře. Uznáváme 

inovativní přístup založený na dlouhodobých zkušenostech. Těžiště 

našeho portfolia tvoří produkty pro metody ELISA a BLOT. Výsledkem 

našeho vývojového úsilí na poli laboratorní automatizace jsou populární 

SmartELISA kity a vlastní multiplexové řešení Microblot-Array.

Jsme součástí mateřské společnosti BioVendor Group, mezinárodní 

skupiny společností zaměřených na in vitro diagnostiku.

LABORATORNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE



Čemu se u nás budete věnovat

• Budete pracovat v laboratoři s moderními laboratorními přístroji,

• budete pracovat s biologickým materiálem, takže se Vám bude hodit přesnost a     

zručnost.

Co je pro nás důležité

• Hledáme parťáka s týmový duchem a ochotou učit se,

• neobejdete se bez trpělivosti, preciznosti a dobré jemné motoriky,

• uvítáme samostatného člověka s dobrými pracovními návyky a smyslem pro 

zodpovědnost,

• dobrá znalost balíčku MS Office se Vám bude hodit,

• když budete znát CRM Helios, tak vás budeme na rukou nosit,

• SŠ vzdělání chemického zaměření je výhodou, nikoliv naší podmínkou,

• potřebujeme kolegu/kolegyni bez zdravotního omezení pro práci v laboratoři.

INOVACE ZÁZEMÍ ZDRAVÍ

Sdílení zkušeností je způsob, jak 

zkrátit cestu k inovacím. Proto 

v BioVendor Group kromě 

vlastního výzkumu a vývoje 

spolupracujeme na řadě 

společných projektů s vědeckými 

a technologickými institucemi.

Jsme součástí vlivné mezinárodní 

skupiny BioVendor Group. 

Patříme k předním světovým 

hráčům v oblasti in vitro 

diagnostiky. Spolupracuje 

s předními světovými výrobci 

z EU a USA, kteří jsou lídry 

daného trhu s velkým důrazem 

na inovativnost a kvalitu.

Pravidelně a rádi přispíváme 

k podpoře zdraví našich 

zaměstnanců. Poskytujeme 

MultiSport kartu, nabízíme týden 

dovolené navíc, přispíváme na 

opravu jízdních kol, umožňujeme 

testování našimi diagnostickými 

soupravami a mnoho dalšího.

SKVĚLÝ TÝM FLEXIBILITA ROZVOJ

Zakládáme si na týmové 

spolupráci a umíme si vzájemně 

pomoct a poradit.

U nás si můžete vybrat kdy a kde se 

věnujete Vaší práci – kromě flexibilní 

pracovní doby máte možnost využít 

home office a nebo pracovat 

v příjemném brněnské kanceláře.

Máte-li chuť se vzdělávat 

a rozvíjet, budete u nás 

spokojeni. Rádi Vás podpoříme 

v účasti na odborných školeních, 

konferencích a workshopech.

Co vám můžeme nabídnout

Testline Clinical Diagnostic, s.r.o.

Křižíkova 188/68

612 00 Brno, Česká republika

+420 549 121 222

www.testlinecd.com

Kontakt

Lucie Kubeková

Personalista

+420 720 989 621

kubekova@testlinecd.com


