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Profil

Bardzo zmotywowana i utalentowana biotechnolog z ponad 10-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu rutynowych testów lub analiz krwi, tkanek i innych płynów
ustrojowych w celu zarejestrowania anormalnych wyników. Posiada wyjątkowe umiejętności komunikacji, dokumentacji, pracy w zespole i zarządzania czasem, a także dogłębną
znajomość procedur laboratoryjnych i powiązanego sprzętu, a także przepisów BHP. Zorientowana na szczegóły oraz wielozadaniowości, która rozwija się w szybkim tempie. Teraz
z niecierpliwością oczekuję znaczącego wkładu jako biotechnolog w klinice, która oferuje prawdziwą szansę na progres.

Doświadczenie zawodowe

Kierownik laboratorium klinicznego cze 2016 - Obecnie

Rilind Clinic, Gynaecological Clinic, Kraków

Technik laboratoryjny 2011 - 2016

Genialne laboratorium diagnostyczne, Kraków

Przeprowadziłam przewodnictwo i różne testy analityczne na sprzęcie laboratoryjnym, a także wprowadził ten sprzęt do obrotu z ogromnym
obrotem sprzedaży.

Wykształcenie i kwalifikacje

Doktor hematologii 2016 - Obecnie

Uniwersytet Jagieloński, Kraków

Technik laboratoryjny kliniczny 2013 - 2016

Uniwersytet Jagieloński, Kraków

Wydział Lekarski, kliniczny technik laboratoryjny, świetne oceny.

Masters Degree Molecular Biology 2011 - 2013

Uniwersytet Jagieloński, Kraków

Biologia 2008 - lip 2022

Uniwersytet Jagieloński, Kraków

Umiejętności

Komunikacja
Przywództwo
Zarządzanie konfliktami
Umiejętności analityczne
Skrupulatna dbałość o szczegóły
Zarządzanie czasem
Organizowanie spotkań

Przeprowadziłam testy w różnych próbkach dla klinicznego naukowca laboratoryjnego;•
Przygotowywałam tygodniowy harmonogram wszystkich klinicznych badań laboratoryjnych dla personelu;•
Przeprowadziłam rozwiązywanie problemów na wszystkich urządzeniach laboratoryjnych i utrzymywałam kontrolę jakości;•
Uczestniczyłam w analizie i przygotowaniu procesów budżetowych;•
Zapewniłam szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie wszystkich metod technicznych;•
Oceniłam i przeanalizowałam różne oferty i umowy dotyczące sprzętu•

Przeszkoliłam wiele osób i stworzyłam nowe dokumenty w celu dalszej pomocy w projektach; Dostarczałam dokumentację wykonanych prac
laboratoryjnych do przeglądu przez kierownictwo wyższego szczebla; Ściśle współpracowałam z inżynierami / naukowcami ds. Jakości i badań i
rozwoju, aby opracowywać i zatwierdzać metody testowe i wprowadzać w razie potrzeby ulepszenia;

•

Pomagałam w tworzeniu i przeprowadzaniu testów nowego systemu w laboratorium.•
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Zainteresowania

Podróże,Książki,Muzyka,Sport,

Klauzula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie
stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez (nazwa firmy).


