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Úvazek: 1,0
Provoz: jednosměnný (40 hodin za týden)
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Provádět specializovaná laboratorní vyšetření biologického materiálu bez odborného dohledu a hodnocení jeho kvality.
Hodnotit preparáty a další zpracování materiálů nutných pro laboratorní činnosti.
Pracovat se složitou laboratorní a výpočetní technikou a laboratorním informačním systémem.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Vysoce odborná a zajímavá práce na špičkovém pracovišti
Náborový příspěvek 10.000,- (pokud jste zdravotní laborant)
Propracovaný adaptační proces s plnou podporou mentora
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy
Možnost osobního i profesního růstu a podpora dalšího vzdělání
Stabilní a motivující platové ohodnocení
5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkového dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí
Možnost ubytování pro mimopražské
Příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky
Atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků (viz. Beneﬁty)
Školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců
Zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání zdravotního směru
Máte odbornou a zdravotní způsobilost dle Zákona 96/2004 Sb.
Mít PSS v oboru mikrobiologie je pro vás výhodou, ale ne podmínkou
Jste absolvent/ka nebo ostřílený profík – u nás mají všichni dveře otevřené
Jste manuálě zručný/á a precizní v práci, kterou děláte
Zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni
Aktivní přístup k práci a zodpovědnost Vám nejsou cizí
Jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu
Máte chuť učit se nové věci a jste ﬂexibilní
Můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Julie Zemanová, vedoucí laborantka KMATB
Tel.: 224 967 638, e-mail: Julie.Zemanova@vfn.cz
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