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O nas, 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (ZDL) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu należy do 
grupy największych laboratoriów w Polsce. Gwarantuje szeroki profil badań, które wykonywane są 
przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury w pracowniach diagnostycznych dzięki wysoce 
wykwalifikowanemu personelowi medycznemu. ZDL zapewnia całodobowo potrzeby diagnostyczne 
poszczególnych oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 

 

 

STANOWISKO:  Diagnosta laboratoryjny  

                     w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej 
 
 
WYMAGANIA PRACODAWCY:  

 Wykształcenie wyższe kierunkowe: Analityka medyczna, 

 Aktualne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, 

 Znajomość procedur laboratoryjnych, 

 Obsługa aparatury medycznej, 

 Praktyczna znajomość obsługi komputera, 

 Mile widziana znajomość  języka angielskiego, 

 Dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją czasu. 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:  

 Przyjmowanie i przygotowanie materiału do badań, 

 Rejestrowanie pobieranego materiału do badania,  

 Wykonywanie analiz, 

 Interpretację i autoryzację wyników badań,  

 Archiwizację i utylizację próbek diagnostycznych,  

 Przygotowywanie zamówień, 

 Przestrzeganie procedur laboratoryjnych,  

 Zapewnienie standardów jakości. 
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OFERUJEMY: 

 Umowę o pracę w wymiarze 7:35 plus dyżury,

 Pracę w komfortowych warunkach,

 Pracę w profesjonalnym zespole w środowisku specjalistów, ludzi zaangażowanych                          
w procesy,

 Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych zgodnie z charakterystyką stanowiska oraz 
miejsca pracy, 

 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, 

 Dogodną lokalizację ze względu na dojazdy do miejsca pracy i parking pracowniczy,

 Pakiet socjalny (m.in. „wczasy pod gruszą”, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, 
zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe). 




KONTAKT:  
Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym 
środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji                                
(CV wraz z listem motywacyjnym oraz podaniem o pracę) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl 
Pytania kierować można pod nr tel.:  (77) 45 20 133, (77) 45 20 125. 
 
 
Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie 
internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO. 
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