
Realizacja zamówień na krew i jej składniki składane przez podmioty lecznicze. 
Przechowywanie krwi i jej składników w urządzeniach do tego przeznaczonych, nadzór nad warunkami ich
przechowywania.
Obsługa centralnego monitoringu temperatur w urządzeniach.
Kontrola warunków transportu krwi i jej składników wydawanych do podmiotów leczniczych.

Umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.
Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy pod presja czasu.
Sumienność, dokładność, dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności.
 Posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych oraz realizacja obowiązku doskonalenia zawodowego: 

 

 To będzie Twoim zadaniem:
1.
2.

3.
4.

Tego potrzebujesz, by dołączyć do nas:
1.
2.
3.
4.

 (nazwa i poziom stanowiska uzależniony będzie od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego)

 

Pracownik 
w Dziale Ekspedycji

 

asystent / asystent diagnostyki laboratoryjnej / technik / technik analityki medycznej / 
farmaceuta / lekarz / pielęgniarka / położna / ratownik medyczny

PRACUJ Z NAMI !  SZUKAMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW:
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu

program adaptacyjny
możliwość rozwoju zawodowego
przyjazną atmosferę pracy i wsparcie
przełożonego i współpracowników

POŁĄCZENIE SIŁ
to początek Henry Ford

POZOSTANIE RAZEM
to rozwój

WSPÓLNA PRACA 
to sukces!

ZAPEWNIAMY:
motywacyjny system wynagradzania:
dodatek za staż pracy, premię
kwartalną
dofinansowanie do aktywności
kulturalnych, sportowych,  

możliwość dołączenia do 
     wypoczynku dla Ciebie i rodziny

     grupowego ubezpieczenia  na życie

POTRZEBUJEMY CIEBIE !  

Numer referencyjny: 
RCKiK/DE/2/2023

www.rckik.wroclaw.pl

Prześlij nam swoje CV na adres email: 

Dołącz oświadczenie RODO pobrane 

APLIKUJ ONLINE:
 

      rekrutacja@rckik.wroclaw.pl 
      w tytule wpisując numer referencyjny
      oferty pracy. 

      z naszej strony internetowej.

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ OSOBIŚCIE:
 

 

Dział Personalny
ul. Czerwonego Krzyża 5/9

50-345 Wrocław
II piętro, pokój S3.10

 

tel. 71 371 58 82
lub 71 371 58 76

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:
 

do 15.02.2023 r.

unikatowe doświadczenie zawodowe
stabilność zatrudnienia
bezpieczne miejsce pracy
pracę z misją, czyli coś więcej  niż tylko pracę

wykształcenie wyższe w zawodzie: lekarza / diagnosty laboratoryjnego / farmaceuty /pielęgniarki lub położnej /
ratownika medycznego oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu lub 
wykształcenie wyższe na kierunku biologia, chemia lub innych kierunkach kształcenia właściwych dla dziedzin
nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu lub
wykształcenie średnie lub policealne oraz tytuł zawodowy ratownika medycznego, technika analityki
medycznej, technika chemika; technika farmaceutycznego lub dyplom zawodowy potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny oraz prawo wykonywania zawodu farmaceuty.


