
ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA - Praha 6 
Letiště 
 

Naše společnost poskytuje služby laboratorní diagnostiky již od roku 1994. Pro naši novou 
analytickou laboratoř hledáme ZDRAVOTNÍ LABORANTY se základní zkušeností v 
oblasti mikrobiologie, molekulární detekce patogenů nebo genetiky.  

Jsme otevřeni zkušeným profesionálům i nadějným talentům, které rádi odborně zaškolíme. 
Svou práci děláme na profesionální úrovni a klademe důraz na příjemné pracovní prostředí a 
vysokou efektivitu našich pracovišť.  

 

Co bude náplní Vaší práce: 
• příprava a zpracování biologického materiálu 
• obsluha laboratorní techniky 
• práce s laboratorním informačním systémem 
• administrativa spojená s laboratorním provozem 

 

Co od Vás očekáváme: 
• dokončený obor zdravotní laborant nebo laboratorní asistent (SZŠ - obor laboratorní 

asistent, VOŠ, VŠ-Bc. - zdravotní laborant nebo Mgr. přírodovědného zaměření s 
AKK - Odborné zdravotnické laboratorní metody). Práce je vhodná i pro studenty. 

• praxe vítána, ale nebráníme se ani šikovným absolventům 
• příjemné jednání, přesnost a spolehlivost, výbornou organizaci práce 
• samostatnost, aktivní přístup k práci v laboratoři 
• chuť učit se nové zajímavé postupy v laboratoři a ochota se dále vzdělávat 

 

Nabízíme: 
• zázemí stabilní a dlouhodobě fungující společnosti 
• podporu vzdělávání v oboru 
• příjemné a moderní pracovní prostředí 
• pracovní doba dle dohody ve vícesměnném provozu  
• možnost zkráceného pracovního úvazku, možnost si napracovat hodiny 
• 6 týdnů dovolené 
• zajímavé individuální benefity, možnost zvýhodněných letenek 
• výborná dopravní dostupnost 
• přátelský a vstřícný kolektiv 



Důležité informace o pozici: 
• datum nástupu dle dohody 
• pozice je vhodná i pro absolventy nebo studenty 
• pozice je vhodná pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. 
• typ úvazku: praxe a stáže, práce na plný úvazek HPP, práce na zkrácený úvazek, DPP, 

DPČ 
• typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, DPP, DPČ 
• místo výkonu práce: Praha 6, Letiště 

 

 

Kontakt 

Ing. Měsíčková 
+420 602 505 456 
Travel.lab.office@gmail.com  
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