
Pracovní příležitost

APLIKAČNÍ SPECIALISTA  
do týmu molekulární biologie 
a mikrobiologie

Už 30 let věříme, že kvalitní, rychlá a spolehlivá diagnostika je 

předpokladem úspěšné léčby. Laboranti, lékaři a pacienti jsou naším 

důvodem k neustálému hledání nových cest a přístupů. Odvaha inovovat 

nás dělá tím, kým jsme.

Pozice je součástí společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. 

– mateřské společnosti BioVendor Group, mezinárodní skupiny 

společností zaměřených na in vitro diagnostiku.

APLIKAČNÍ SPECIALISTA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A MIROBIOLOGIE 

Názvy pozic v inzerátech jsou psané v mužském nebo ženském rodě. V žádném případě nevyjadřují diskriminační a genderově nevyvážený přístup

společnosti k uchazečům / uchazečkám.



Čemu se u nás budete věnovat

Do týmu mikrobiologie a molekulární biologie na obrázku hledáme novou posilu na pozici 
Aplikačního specialisty, který bude poskytovat podporu klientům v této oblasti a bude se podílet 
na:

• instalaci přístrojů, odborných konzultacích a zaškolení zákazníků, 
• troubleshootingu, diagnostice závad, návrhu způsobu a postupu odstranění aplikačních 

poruch a jejich následná realizace a to vše ve spolupráci se servisním týmem,
• aktivní pohyb v terénu u zákazníků ve spolupráci s KAMs a Produktovými manažery,
• komunikace s výrobci z pohledu technické expertizy a aplikační podpory - návrh, 

zpracování, příprava podkladů a realizace vhodného technického řešení pro zákazníka,
• participace na odborných akcích a účast na zahraničních konferencích. 

Co je pro nás důležité

• vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru, biomedicínského nebo 
biotechnologického směru - pozice je vhodná i pro absolventa, 

• aktivní znalost anglického jazyka – komunikace s dodavateli v zahraničí,
• uživatelská znalost MS Office a práce s informačními systémy,
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

INOVACE ZÁZEMÍ ZDRAVÍ

Sdílení zkušeností je způsob, jak 

zkrátit cestu k inovacím. Proto 

v BioVendor Group kromě 

vlastního výzkumu a vývoje 

spolupracujeme na řadě 

společných projektů s vědeckými 

a technologickými institucemi.

Patříme k předním světovým 

hráčům v oblasti in vitro 

diagnostiky.

Zároveň máme příjemné prostory 

v Brně a Praze, kde vždy najdete 

přátelskou atmosféru a dobrou 

kávu.

Pravidelně a rádi přispíváme 

k podpoře zdraví našich 

zaměstnanců. Poskytujeme 

MultiSport kartu, nabízíme týden 

dovolené navíc, umožňujeme 

testování našimi diagnostickými 

soupravami a mnoho dalšího.

SKVĚLÝ TÝM KULTURA ROZVOJ

Zakládáme si na týmové 

spolupráci a umíme si vzájemně 

pomoct a poradit.

Pokoušení hranic možného je cesta, 

v jejíž správnost bezmezně věříme. 

To z nás dělá technologickou špičku 

v oboru.

Zvídavost podporujeme například 

volnými vstupy na zajímavá místa.

Máte chuť se neustále vzdělávat? 

Rádi Vás v tom podpoříme 

odbornými školeními, 

konferencemi a dalšími 

rozvojovými akcemi.

Co vám můžeme nabídnout
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