
CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. w Siedlcach 

 poszukuje kandydatów zainteresowanych podjęciem współpracy  na stanowisku 
 

DIAGNOSTA LABORATORYJNY 

Miejsce pracy: Siedlce 

OPIS STANOWISKA 

 Realizacja kompleksowych usług laboratorium. 

 Przeprowadzanie laboratoryjnej  kontroli jakości. 

 Nadzorowanie prawidłowości  rejestracji  zlecenia laboratoryjnego. 

 Walidacja wyników badań laboratoryjnych. 

 Informowanie lekarza o wartościach krytycznych. 

 Przygotowanie laboratorium, narzędzi oraz sprzętu do wykonania analiz. 

 Dbanie o zamówienia, przechowywanie odczynników oraz przestrzeganie terminów ich ważności 

 Dokumentowanie wykonanych usług zgodnie z procedurami CMD 

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

 Wprowadzanie danych do systemu informatycznego. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW 

• wykształcenie wyższe kierunkowe 
• prawo wykonywania zawodu  
• praktyczna znajomość standardów jakości oraz procedur laboratoryjnych  
• mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 
• umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu 
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista 
• odpowiedzialność 
• mile widziane prawo jazdy kat. B 
 

OFERUJEMY 

• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży, 

 Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę  – wg. indywidualnych preferencji, 
• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny,  pakiet socjalny, 
• Program szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych z dofinansowaniem kosztów kształcenia 
 
KONTAKT 

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl 

Kontakt telefoniczny: 25 7856036 

Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl 

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy 

na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. 

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 

9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem 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” 
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