Jeśli posiadasz uprawnienia do poboru materiału
biologicznego i szukasz stałej lub dodatkowej pracy zgłoś się do nas!
Sprawdź co zyskujesz:
atrakcyjne wynagrodzenie oparte o stałą stawkę połączone z zachęcającym systemem premii,
praca w godzinach porannych – masz czas na zajęcie się innymi sprawami,
elastyczny grafik - możesz pracować 5 dni w tygodniu, ale chętnie podejmiemy współpracę także jeżeli
Twoja dyspozycyjność jest mniejsza,
zniżki na badania laboratoryjne dla Ciebie i Twoich bliskich, nawet do 90%!
samodzielną pracę do której przygotujemy Cię przy pomocy atrakcyjnych szkoleń,
wsparcie naszego Zespołu, zarówno w kwestiach medycznych jak i technicznych,
umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt – zdecyduj sam o korzystnej dla Ciebie formie!
zdobędziesz niezbędne na rynku pracy doświadczenie, zarówno w kwestiach medycznych jak i kontaktu
z Pacjentem, czy pracy w Zespole,
dużo uśmiechu i pozytywnych emocji każdego dnia :)
W naszej firmie pracują pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni, obsługujący naszych Pacjentów
w nowoczesnych punktach pobrań oraz diagności i analitycy wykonujący swoje zadania na najnowszym sprzęcie
laboratoryjnym. Cały nasz Zespół ceniony jest za dużą wiedzę, umiejętności i empatię, a także rzetelność, dzięki czemu
przeprowadzamy kilka milionów badań rocznie!
Jako Śląskie Laboratoria Analityczne posiadamy ponad 50 punktów pobrań. Stale się rozwijamy, poszerzamy swoje
kompetencje oraz otwieramy kolejne placówki. W naszej firmie pracuje ponad 250 osób - aplikuj aby stać się częścią
naszego Zespołu!
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
chęci do zdobywania niezbędnego doświadczenia

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie!!!
Telefon: 665 310 005 jest do Twojej dyspozycji.
Możesz również wysłać mail z aplikacją (CV) na adres rekrutacja@sla.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie Laboratoria Analityczne w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

