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TECHNIK ÚDRŽBY
Hledáme parťáka
do našeho týmu!

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. 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.

Čemu se u nás budete věnovat?
•

Budete provádět základní opravy a údržbu vybavení budovy,

•

budete zodpovědný/á za kontrolu a údržbu technických systémů zařízení
budovy, stejně tak za kontrolu a údržbu elektrozařízení, výměníků, TUV,
vzduchotechniky, EZS, klimatizace a chlazení,

•

drobné elektrikářské, malířské, zednické a instalatérské práce budou
Vaším každodenním chlebem,

•

občasná pomoc při údržbě a opravě technologií a strojů si také najde místo
ve Vašem pestré pracovní náplni.

V rámci týmu budete spolupracovat s kolegy napříč společností. Budete se společně
podílet na prevenci a zlepšování technického stavu budovy a plně funkčního zařízení
naší firmy.

Co je pro nás důležité:
- Neobejdete se bez manuální zručnosti a proaktivního přístupu k práci,
- důležitý je § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- neobejdete se také bez používání selského rozumu,
- uvítáme Vaši schopnost operativně řešit vzniklé situace s důrazem na plynulý chod firmy,
- oceníme Vaši ochotu řešit havarijní situace i mimo pracovní dobu,
- hledáme všestranného parťáka s týmový duchem se smyslem pro zodpovědnost,
- hledáme aktivního řidiče!

Co vám můžeme nabídnout
INOVACE
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.

SKVĚLÝ TÝM
Zakládáme si na týmové
spolupráci a umíme si vzájemně
pomoct a poradit.

ZÁZEMÍ
Jsme součástí vlivné mezinárodní
skupiny BioVendor Group.
Patříme k předním světovým
hráčům v oblasti in vitro
diagnostiky.
Zároveň máme příjemné prostory
v Brně a Praze, kde vždy najdete
přátelskou atmosféru a dobrou
kávu.
KULTURA
Pokoušení hranic možného je cesta,
v jejíž správnost bezmezně věříme.
To z nás dělá technologickou špičku
v oboru.
Zvídavost podporujeme například
volními vstupy ve VIDA! Centra v
Brně.
Testline Clinical Diagnostic, s.r.o.
Křižíkova 188/68
612 00 Brno, Česká republika
+420 549 121 222
www.testlinecd.com

ZDRAVÍ
Pravidelně a rádi přispíváme
k podpoře zdraví našich
zaměstnanců. Poskytujeme
MultiSport kartu, nabízíme týden
dovolené navíc, 6 týdnů dovolené
po 3 letech, nebo přispíváme na
opravu jízdních kol; umožňujeme
testování našimi diagnostickými
soupravami a mnoho dalšího.
ROZVOJ
Máte-li chuť se vzdělávat
a rozvíjet, budete u nás
spokojeni. Rádi Vás podpoříme
v účasti na odborných školeních,
konferencích a workshopech.

Kontakt
Lucie Kubeková
Personalista
+420 720 989 621
kubekova@testlinecd.com

