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1. Zakres obowiązków: 

1.1. Wykonywanie badań immunohematologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz    

weryfikowanie i autoryzowanie wyników badań. 

1.2.  Nadzór nad wykonywaniem i wykonywanie badań immunohematologicznych zgodnie ze wskazaniami 

wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.  

1.3.  Podejmowanie decyzji wyboru metody badania i wykonania dodatkowych badań. 

1.4. Obsługa aparatury diagnostycznej i nadzór nad jej eksploatacją i konserwacją. 

1.5. Prowadzenie dokumentacji, wykonywanie sprawozdań statystycznych i archiwizacja 

dokumentacji medycznej. 

1.6. Pogłębianie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych.  

 

2. Wykształcenie: 

2.1.  Wykształcenie wyższe, tytuł magistra uzyskany w wyniku ukończenia studiów związanych z    

  kształceniem w zakresie : analityki medycznej. 
 

3. Wymagania dodatkowe: 

3.1. Umiejętność współpracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura  

        osobista. 

3.2. Sumienność, dokładność, umiejętność efektywnej organizacji pracy, odpowiedzialność,  

        komunikatywność. 

3.3. Wymagana znajomość języka polskiego. 

3.4. Znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym. 

3.5. Dobra znajomość pakietu Ms Office. 

       3.6. Prawo jazdy  kat. B. 

 

4. Oferujemy: 

4.1 Stabilne warunki zatrudnienia. 

4.2 Pracę w zespole ludzi z pasją. 

4.3 Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia.  

4.4. Ubezpieczenia grupowe. 

4.5 Wysokiej jakości narzędzia pracy. 

4.6 Dofinansowania do działań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. 



5. Wymagane dokumenty: 

a) Podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączniki na stronie 

www.rckik.wroclaw.pl – zakładka – O Nas – praca – formularze). 

b) Kopia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego. 

c) Podpisany: list motywacyjny i C.V. 

d) Podpisanie oświadczenia o treści " wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 

29.08. 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zmianami). 

6. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą e-mail: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl, bądź składanie 

dokumentów osobiście w terminie do dnia 30.05.2017 r. na adres:  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 

50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 

Dział Personalny, pokój S.3.10. 

7. Dodatkowe informacje: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl;   

Dział Personalny - tel. 71-37-15-818. 

 

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: : 

oferta pracy – RCKIK/DL/1/2017. 

8. Inne informacje:  

a) Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie 

zniszczone.  

b) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. 
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