Poszukujemy Pracowników Punktu Pobrań:
Pielęgniarek, Położnych, Ratowników Medycznych, Techników
Laboratoryjnych
Jeśli posiadasz uprawnienia do poboru materiału biologicznego i szukasz stałej (lub dodatkowej) pracy –
zgłoś się do nas! Szukamy osób mobilnych mogących wzmocnić nasz Zespół.
Sprawdź co zyskujesz:
- wynagrodzenie oparte o stałą stawkę połączone z atrakcyjnym systemem premii,
- praca jedynie w godzinach porannych – zyskujesz czas na zajęcie się innymi sprawami,
- elastyczne podejście – możesz pracować 6 dni w tygodniu ale chętnie podejmiemy współpracę także jeśli
Twoja dostępność jest mniejsza,
- zniżki na badania laboratoryjne dla Ciebie i Twoich bliskich,
- samodzielną pracę do której przygotujemy Cię przy pomocy atrakcyjnych szkoleń,
- zlecenie lub kontrakt – zdecyduj sam o korzystnej dla Ciebie formie,
- dużo uśmiechu i pozytywnych emocji każdego dnia.
W naszej firmie pracują pielęgniarki i położne, których stałym miejscem pracy są szpitale i poradnie cenione ze względu na duże umiejętności i wiedzę; ratownicy medyczni, empatyczni, radzący sobie w każdej
sytuacji, związani od zawsze z pracą z ludźmi; diagności i analitycy, dla których cenne i dające satysfakcję
jest pełne przekazanie informacji i nabyte doświadczenie. Czekamy na Ciebie!
Jako Śląskie Laboratoria Analityczne posiadamy ponad 60 punktów pobrań, w naszym laboratorium pracuje
ponad 250 osób. Rocznie wykonujemy kilka milionów badań laboratoryjnych. Obecnie, pod marką badaj.to,
szukamy wsparcia naszego Zespołu dla Oddziału w Łodzi. Aplikuj, aby dołączyć do nas!
Do zadań osoby zatrudnionej w punkcie pobrań będzie należało:
- pobieranie krwi i materiału od pacjentów,
- rejestracja pacjentów,
- dbałość o profesjonalną obsługę klientów w nowoczesnym punkcie pobrań.
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia uprawniającego do wykonywania takiej pracy,
- punktualności, komunikatywności i pozytywnego nastawienia,
- umiejętności pracy na komputerze,
- mile widziane osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku.
Wyślij swoje CV na adres: andrzej.pawlik@sla.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie! Telefon: 887 891 058 jest do
Twojej dyspozycji.

