Odborný pracovník v laboratorních metodách na Oddělení klinické
biochemie PLM

Koho hledáme:
●

Pracoviště laboratorních metod přijme do svého týmu odborného pracovníka/pracovnici v laboratorních
metodách

Požadavky:
●

●

Ukončené VŠ vzdělání chemického směru nebo přírodovědného směru se zaměřením na biochemii, biologii
nebo laboratorní medicínu
Přijmeme pouze kolegu, zdravotnického pracovníka, minimálně po ukončení základního kmene specializačního
vzdělávání v oboru Klinická biochemie

Nabízíme:
●
●
●

Stát se součástí vysoce odborně zdatného týmu pracovníků a používat nejmodernější techniku a vybavení
Možnost dalšího vzdělávání a získávání cenných profesních zkušeností
Nabízíme velmi zajímavou práci v oboru biochemie

Nástup:
●

Nástup možný dle dohody

O nás:
●

●

PLM je akreditovaným pracovištěm pro zajišťování specializ. vzdělávání v oboru klinická biochemie,
hematologie a transfuzní lékařství, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie a v oboru
laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví
Pracoviště laboratorních metod IKEM zajišťuje rutinní a specializovaná laboratorní diagnostická vyšetření v
odbornostech klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie.

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.

Monika GREGOROVÁ, DiS.
Manažer
Odbor personální
Tel.: 23 605 5518
E-mail: monika.gregorova@ikem.cz, kariera@ikem.cz

