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Strona główna › Edukacja

Adamed Super League - program stażowy
Grupa Adamed prowadzi nabór do programu stażowego pn. Adamed Super League. Nabór
zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą zajmować się działaniami, odpowiadającymi na
kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Zgodnie z informacjami organizatorów
6-miesięczne staże rozpoczną się w lipcu. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 500 zł
brutto.
Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów. Warunkiem wzięcia udziału w stażu jest
bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Stażysta będzie pracował 40 godzin tygodniowo. Staże
będą odbywały się w Pieńkowie, Warszawie i Pabianicach.

Aktualnie otwarte są rekrutacje na staż w następujących zespołach:
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Strona internetowa programu stażowego Adamed Super League
Źródło: www.granty-na-badania.com
http://laboratoria.net/edukacja/28433.html
Informacje dnia: Ognioodporne nanopojemniki Organizmy żyjące w glebie rozkładają plastik
Innowacyjny moduł umożliwi szybkie wykrycie bakterii Dzika przyroda w oceanach już niemal nie
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