
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 23/2019 
 

 

Nazwa firmy: 

 

Alab Laboratoria Sp. z o.o. 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)  

ul Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 

tel. 22 349 60 60 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

 Alab Laboratoria Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć laboratoriów 

diagnostycznych. Istniejemy na rynku od  8 lat i wykonujemy 45 mln badań 

rocznie. Mamy ponad 300 Punktów Pobrań materiału diagnostycznego i 81 

laboratoriów we wszystkich województwach w Polsce, a w naszej ofercie jest 

ponad 3000 różnych badań. 

 W swojej pracy często korzystamy z doświadczeń niemieckiej grupy 

LIMBACH, naszego biznesowego partnera. Współpracujemy również 

z uniwersytetami i naukowcami z Europy i z całego świata, by zapewnić 

pacjentom i klientom najwyższą jakość usług. Stawiamy na nowoczesność 

i technologię, dbając o to, by aparatura, na której pracują nasi diagności 

dorównywała ogólnoświatowym standardom i najnowszym trendom 

w medycynie laboratoryjnej. 

Oferowane stanowisko pracy: 
Młodszy Specjalista ds. Usługi Laboratoryjnej 

Miejsce pracy: Warszawa 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: 1 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Warszawa 

Zakres obowiązków: 

Do Twoich obowiązków będzie należało dbanie o ofertę badań laboratoryjnych, 

nadzór nad prawidłową logistyką badań w strukturze laboratorium sieciowego, 

administrowanie laboratoryjnym systemem informatycznym oraz branie 

udziału w ogólnorozwojowych projektach informatycznych w laboratorium 

medycznym. Jednym z podstawowym zadań będzie kontakt 

z podwykonawcami usług laboratoryjnych w Niemczech. 

Wymagania: 

Poszukujemy pracowników, którzy przede wszystkim: 

 Znają biegle język niemiecki na poziomie co najmniej C1 (wymóg 

konieczny) 

 Mają wiedzę w zakresie świadczonych przez nas usług 

 Posiadają tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego (mile widziani 

również absolwenci innych kierunków okołomedycznych) 

 Lubią pracę z ludźmi i codzienny kontakt telefoniczny z klientem 

 Są otwarci na ludzi, pozytywnie nastawieni do życia ale również asertywni, 

gdy wymaga tego sytuacja 

 Są odporni na stres i radzą sobie z presją czasu 

 Szybko się uczą 

Oferujemy: 

W zamian za Twoje zaangażowanie i pracę oferujemy: 

 Możliwość rozwoju zawodowego dotyczącego poznawania nowych metod 

i technologii w wykonywaniu badań laboratoryjnych 

 Pracę w zgranym i dynamicznym Zespole 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 Kartę Multisport oraz możliwość ubezpieczenia grupowego 



 Możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej 

 Zniżki na nasze usługi dla naszych Pracowników, ich rodzin oraz dla 

naszych współpracowników 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  kariera@alab.com.pl 

Data ważności oferty: 01.09.2019 

 


