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Zapraszamy do współpracy!
Przyszły dziennikarzu!
Jeśli zastanawiasz się, jak zdobyć doświadczenie i poszerzyć swoje zainteresowania,
zapraszamy Cię do odbycia praktyk w naszej Redakcji.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:
• aktualizacja treści na portalu,
• redagowanie tekstów
• poszukiwanie nowych tematów, informacji branżowych
• techniczna i merytoryczna korekta tekstów
• przeprowadzanie wywiadów i reportaży
Mile widziane:
• lekkie pióro
• dobra znajomość środowiska internetowego
• dobra znajomość pakietu Office
• zacięcie dziennikarskie
• elastyczność
• rzetelność
• systematyczność
• zainteresowanie branżą Life Science
• dyspozycyjność minimum 20 godzin tygodniowo

Oferujemy:
• zdobycie doświadczenia na polu dziennikarsko - redaktorskim
• możliwość rozwoju zawodowego
• wsparcie merytoryczne podczas praktyki
• przekazanie listu referencyjnego po odbytej praktyce
Praktyka jest bezpłatna.
Cv i lm wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla
procesu rekrutacji, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: wysyłać na adres
info@laboratoria.net
http://laboratoria.net/aktualnosci/16130.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.

12-08-2022

Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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