
 

 

 

 

Jesteśmy firmą o europejskim zasięgu wchodzącą w skład międzynarodowej sieci Laboratoriów Medycznych - działających na 
terenie Europy Środkowo – Wschodniej. Synevo Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2005 roku. Kładziemy nacisk na stały 
rozwój otwierając nowe Laboratoria Analityczne. Świadczymy kompleksową usługę w zakresie ogólnej i specjalistycznej 
diagnostyki laboratoryjnej - od prostych badań diagnostycznych po prowadzenie skomplikowanych projektów badań klinicznych 
– w tym podstawowe badania krwi, badania genetyczne, badania immunologiczne, badania hormonalne, badania w czasie ciąży 
i wiele innych. 

Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położnik/Ratownik Medyczny/Technik Analityki 
Medycznej 

               Lokalizacja: Częstochowa (woj. śląskie) 

Opis stanowiska: 

• Obsługa Pacjentów w Punkcie Pobrań; 

• Wykonywanie czynności pielęgniarskich w zakresie działania Punktu Pobrań; 

• Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją badań. 

Wymagania: 

• Wykształcenie kierunkowe oraz czynne prawo wykonywania zawodu; 

• Znajomość procedur medycznych; 

• Umiejętność obsługi pakietu MS Office; 

• Dużo pozytywnej energii. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie; 

• Pracę dwa/trzy razy w tygodniu w godzinach 07:30-14:00; 

• Doskonałą atmosferę każdego dnia; 

• Miejsce pracy: ul. Powstańców 7A. 

Link do aplikowania poniżej: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=60d190a7bea143c98ae
d8d76c7b021c8 
 
Wszystkie nasze aktualne oferty pracy są dostępne pod linkiem: 
https://www.synevo.pl/o-nas/kariera/oferty-pracy/ 
 

Zapraszamy do aplikowania! 
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Jesteśmy firmą o europejskim zasięgu wchodzącą w skład międzynarodowej sieci Laboratoriów Medycznych - działających na 
terenie Europy Środkowo – Wschodniej. Synevo Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2005 roku. Kładziemy nacisk na stały 
rozwój otwierając nowe Laboratoria Analityczne. Świadczymy kompleksową usługę w zakresie ogólnej i specjalistycznej 
diagnostyki laboratoryjnej - od prostych badań diagnostycznych po prowadzenie skomplikowanych projektów badań klinicznych 
– w tym podstawowe badania krwi, badania genetyczne, badania immunologiczne, badania hormonalne, badania w czasie ciąży 
i wiele innych. 

Specjalista ds. Obsługi Klienta 

               Lokalizacja: Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 

Opis stanowiska: 

• Obsługa Pacjentów odwiedzających Punkt Pobrań; 
• Prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie ze standardami Punktu Pobrań; 
• Obsługa kasy fiskalnej i systemu do obsługi Pacjentów; 
• Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów. 

Wymagania: 

• Doświadczenie na tym lub podobnym stanowisku; 
• Sprawna obsługa pakietu MS Office; 
• Dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania; 
• Dobra komunikacja i umiejętność współpracy. 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 
• Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-14:30 oraz w soboty w godzinach 

07:00-12:00; 
• Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej lub karty 

MultiSport, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, program poleceń 
pracowniczych, zniżki na badania diagnostyczne, premia kwartalna); 

• Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń; 
• Doskonałą atmosferę każdego dnia; 
• Miejsce pracy: Plac Rodła 2. 

Link do aplikowania poniżej: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fbd2dc20598c4f8185c9
1eb235b76a6c 
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