
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 7/2020 
 

 

Nazwa firmy: 

 

 

ALAB laboratoria Sp. z o.o. 

 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

 

Stępińska 22/30, anna.kozlowska@alab.com.pl 

 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

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

diagnostycznych. Istniejemy na rynku od 18 lat i wykonujemy 45 mln 

badań rocznie. Mamy ponad 375 Punktów Pobrań materiału 

diagnostycznego i 81 laboratoriów we wszystkich województwach w 

Polsce, a w naszej ofercie jest ponad 2500 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. Nowych Rozwiązań w obszarze Usług 

Laboratoryjnych 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełny etat 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Warszawa 

Zakres obowiązków: 

Opis pracy: Twoje obowiązki polegać będą na współdziałaniu przy 

projektach związanych z rozwojem diagnostyki laboratoryjnej w naszej 

sieci. Będziesz uczestniczyć w realizacji takich zadań jak: 

 udział w tworzeniu projektów informatycznych rozwijających 

automatyzację firmy 

 udział w projektach rozwojowych dotyczących usług 

laboratoryjnych 

 poszukiwanie nowych podwykonawców usług laboratoryjnych 

 zarządzanie usługą laboratoryjną (wprowadzanie nowych badań do 

oferty) 

 tworzenie baz danych merytorycznych o badaniach 

laboratoryjnych 

 dbanie o unifikację procedur obowiązujących w całej grupie 

ALAB 



Wymagania: 

Poszukujemy osób, które: 

 są absolwentami: analityki medycznej lub medycyny, 

 lubią pracę wymagającą dokładności i skrupulatności, 

 mają zamiłowanie informatyczne i lubią pracę z systemami, 

 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, chcą zdobywać nową wiedzę i doskonalić 

umiejętności, 

 są dyspozycyjni, 

 są samodzielni i obowiązkowi. 

Atutem będzie: 

 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub 

ukraińskiego, 

 doświadczenie w doświadczenie w branży medycznej, 

preferowane w laboratorium diagnostycznym. 

Oferujemy: 

 umowę o pracę (lub dla chętnych umowę zlecenie), 

 możliwość rozwoju zawodowego dotyczącego poznawania 

nowych metod i technologii w wykonywaniu badań 

laboratoryjnych, 

 możliwość skorzystania z karty Multisport oraz pakietu prywatnej 

opieki medycznej, 

 zniżki na nasze usługi dla naszych Pracowników, ich rodzin oraz 

dla naszych współpracowników, 

 pracę w zgranym i dynamicznym Zespole. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

Link do rekrutacji: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?We

bID=dcb1b59a9aec48b1ae4436647d67fb67 

LUB 

Przesłanie CV na adres: kariera@alab.com.pl 

Data ważności oferty: 01.03.2020 

 


