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Wymagania:
●
●

●

●

●

bardzo dobra znajomość języka angielskiego!
co najmniej 2 lata doświadczenia w zawodzie mikrobiologa najlepiej w przemyśle komercyjnym lub
w szpitalnych laboratoriach patologii lub szpitalnych pracowniach bakteriologicznych
doświadczenie w pobieraniu i nadzorowaniu pobierania i dostarczania próbek materiału
klinicznego ze środowiska do badań mikrobiologicznych oraz nadzorowanie przechowywania,
przesyłania i unieszkodliwiania tych próbek
sporządzanie lub nadzorowanie przygotowania pożywek bakteryjnych oraz kontrolowanie ich
jakości
wykonywanie diagnostycznych badań mikrobiologicznych (bakterioskopia, hodowle bakteryjne,

●
●

●

●

identyfikacja drobnoustrojów i ich wewnątrzgatunkowe różnicowanie) oznaczanie wrażliwości
bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz określanie ich poziomu w tkankach i płynach
ustrojowych
prowadzenie diagnostycznych badań wirusologicznych, mykologicznych i parazytologicznych
wykonywanie i nadzorowanie badań serologicznych służących diagnostyce zakażeń bakteryjnych,
wirusowych, grzybiczych i inwazji pasożytniczych
prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych badań i systematyczne dostarczanie informacji
personelowi medycznemu i administracyjnemu
nadzorowanie przestrzegania zasad poprawnej i bezpiecznej pracy w laboratorium
mikrobiologicznym i serologicznym

Pracodawca oferuje:
●
●
●

zatrudnienie na stałe
atrakcyjne wynagrodzenie
firma daje duże możliwości rozwoju

Kontakt: Szczegółowe CV w języku polskim i angielskim proszę przesyłać na adres:
biuro@pracawanglii.com
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