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W związku z dynamicznym rozwojem firmy prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Pielęgniarka, Położna do Punktu Pobrań KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

badaj.to Sp. z o.o. czyli Śląskie Laboratoria Analityczne to renomowana firma, działająca na rynku od 1991 roku, współpracująca z 

ponad 400 współpracownikami i posiadająca swoje placówki w blisko 100 lokalizacjach. 

Świadczymy profesjonalne usługi laboratoryjne dla placówek medycznych oraz pacjentów indywidualnych na terenie województwa 

śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego oferując im wsparcie a także wysoką jakość, dokładność i rzetelność wydawanych 

wyników.  

W naszej firmie pracują zarówno doświadczone pielęgniarki i położne, których stałym miejscem pracy są szpitale i poradnie, a także 

niezawodni w każdej sytuacji ratownicy medyczni, diagności czy analitycy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i nabytymi 

umiejętnościami.  

Zakres obowiązków: 

 pobieranie krwi w nowoczesnym punkcie pobrań 

 rejestracja pacjentów 

 dbałość o profesjonalną obsługę pacjenta 

Wymagania: 

 wykształcenia kierunkowego 

 doświadczenia zawodowego przy pobieraniu materiału biologicznego 

 znajomości obsługi komputera 

 komunikatywności i miłego usposobienia 

 skrupulatności i cierpliwości w realizacji codziennych zadań 

 chęci do zdobywania nowej wiedzy 

 mile widziana dyspozycyjność w pracy na terenie dwóch miast 

Oferujemy: 

 atrakcyjną, stałą stawkę wynagrodzenia + system premiowy 

 elastyczne podejście - możesz pracować 5 lub 6 dni w tygodniu ale chętnie podejmiemy współpracę jeśli Twoja dyspozycyjność 
jest mniejsza 

 zniżki na badania laboratoryjne dla Ciebie i Twoich bliskich 

 profesjonalny pakiet szkoleń, który przygotuje Cię do samodzielnej pracy 

 korzystną dla Ciebie formę zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie lub kontrakt 

 przyjazną atmosferę i dużo uśmiechu każdego dnia 

 dofinansowanie do karty Multisport 

 
Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 887 891 426 od poniedziałku do piątku do 
godziny 16:00. 
 

CV proszę przesyłać na adres mailowy: weronika.jonek@sla.pl 
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Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, jak opisano w "Klauzuli informacyjnej dla osób poszukujących 
pracy"- https://sla.pl/ochrona-danych-osobowych/ Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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