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SZPITAL SOLEC sp. z o.o. poszukuje osób do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej 

do SZPITALA POŁUDNIOWEGO na stanowisko: 

Diagnosta Laboratoryjny - Serolog 
 
Do naszego zespołu poszukujemy osoby, która posiada:  

 
 Kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. nr 151, poz. 896),                    

 Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne  
 Umiejętność pracy w zespole 
 Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy  
 Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego. 
 Mile widziana osoba ze specjalizacją z Laboratoryjnej Diagnostyki Transfuzjologicznej lub w trakcie specjalizacji. 

Opis stanowiska:  

 Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu serologii. 
 Nadzór nad wykonywaniem badań, interpretacja i ocena wyników związanych  przywracaniem zdrowia w 

oparciu o przyjęte standardy i procedury, zgodnie  przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Szpitalu. 
 Wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
 Autoryzowanie wyników badań. 
 Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji laboratoryjnej. 

Wymagania: 

 Ukończone studia na kierunku analityka medyczna lub podobnym i uzyskanie tytułu zawodowego.  
 Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL). 
 Uprawnienia serologiczne 

 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego. 

 

Oferujemy: 

 
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat. 
 Komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: a.kaczynska@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl  
 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 

926, ze zm.), prowadzonych przez Szpital SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie".  


