Zdravotní laborant/ka do Laboratoře experimentální hepatologie

Koho hledáme:
●

Centrum experimentální medicíny nabízí zkrácený úvazek na pozici Zdravotní laborant/ka do Laboratoře
experimentální hepatologie

Náplň práce:
●

●

●

Zdravotní laborant s pracovní náplní biochemie (spektrofotometrická, spektrofluorometrická stanovení,
chromatografické separační techniky, imunochemické techniky ELIS A, RIA)
Molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, PCR amplifikace, elektromigrační techniky, reverzní
transkripce, sekvenování DNA, klonování)
Buněčná biologie (tkáňové kultury, transfekce a transdukce eukaryotních buněk) dle potřeby řešených
výzkumných úkolů.

Požadavky:
●

●

Kvalifikačním předpokladem je absolvování střední zdravotnické školy nebo vyšší odborné školy obor zdravotní
laborant, nebo bakalářského studia přírodovědného směru se zaměřením na molekulární biologii, genetiku
nebo biochemii.
Praktická zkušenost s metodami DNA analýzy je vítána, avšak není podmínkou.

Nabízíme:
●
●

Po zapracování možné navýšení pracovního úvazku na 1,0.
Pracovní podmínky vylepšujeme řadou dalších zaměstnaneckých benefitů a odměn.

Nástup:
●

Nástup možný ihned nebo dohodou

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Práci v superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR vybaveném nejmodernějšími technologiemi.
Zázemí stabilní státní příspěvkové organizace.
Adaptačním procesem vás po celou dobu zkušební doby provedou kvalitní školitelé.
Částečně hrazené ubytování pro mimopražské uchazeče v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna
Emmy.
Motivující a konkurence schopné platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků.
5 týdnů dovolené.
Placené osobní volno - čtyři dny za rok (pro úvazek 1,0).
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb.
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (pro úvazek 1,0), v jehož rámci nabízíme příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na nákup sortimentu lékárny (vitamínové prostředky, prostředky dentální hygieny
apod.),systém Cafeterie (příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání).
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM (pestrá nabídka hotových jídel, včetně bezlepkové stravy + teplý a
salátový bufet).
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM.
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
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