
Pracovní příležitost

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.

SERVISNÍ TECHNIK
pro region Čechy

Pracovní příležitost

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

společnosti k uchazečům / uchazečkám.

SERVISNÍ TECHNIK PRO REGION ČECHY



Čemu se u nás budete věnovat?

Budete zabezpečovat servis, kontrolu a instalaci diagnostických analyzátorů v regionu 
Čechy, s výjimečnými výjezdy i do jiného regionu, které spočívají v:

• provádění preventivní údržby stávajících přístrojů, 
• aktivní denní komunikaci se zákazníky, servisní výjezdy budou výlučně jednodenní,
• dílenských opravách, sestavování a repasaci analyzátorů nebo v testování a přípravě 

na instalaci,
• školení uživatelů přístrojů,
• technické podpoře uživatelů.

V rámci týmu budete spolupracovat s kolegy napříč společností. Vaši technickou podporu 
ocení hlavně aplikační a produktový specialisté nebo kolegové ve výrobě a vývoji.

Co je pro nás důležité

• středoškolské/vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektroniku, 
elektrotechniku nebo biomedicínu (podmínkou elektrotechnické vzdělání),

• praktická zkušenost s opravou a údržbou techniky, kromě znalostí v oboru elektro je 
potřeba i mechanická zručnost,

• znalost anglického jazyka (čtení materiálů a porozumění odbornému školení),
• hledáme aktivního řidiče, který rád cestuje za zákazníky

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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