Klinika reprodukční medicíny
a gynekologie

Reprofit International s.r.o. hledá do svého týmu zaměstnance na pozici Embryologický laborant.
Místo výkonu: Hlinky 48/122, Brno
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Životopisy zasílejte na lenka.slivkova@reprofit.cz do 24.5.2017.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
Embryologický laborant poskytuje specializovanou péči o klientky v oboru reprodukční medicíny v
laboratorním provozu.

NÁPLŇ PRÁCE LABORANTA:
 Kontroluje a obsluhuje laboratorní přístroje v souladu s jednotnými standardními pracovními
postupy.
 Provádí kontrolu stádií a kvality embryí v kultivaci v souladu s jednotnými standardními postupy v
embryologii.
 Provádí odběr vzorků pro preimplantační diagnostiku a zajišťuje koordinaci s diagnostickou
laboratoří.
 Provádí vyhledávání oocytů při OPU.
 Provádí denudaci oocytů.
 Připravuje embrya k embryotransferu a jeho provedení.
 Provádí ICSI - implantuje touto mikromanipulační metodou jednotlivou spermii přímo do vajíčka.
 Provádí IVF - klasická inseminace spermií.
 Provádí AH - asistovaný hatching pomocí laseru.
 Provádí vitrifikaci a rozvitrifikování oocytů.
 Provádí vitrifikaci a rozvitrifikování embryí.
 Kompletizuje související dokumentace s prací embryologa v písemné i digitální podobě.
 Provádí přípravu médií a materiálu potřebného pro činnost v laboratoři.
 Kontroluje a doplňuje obsah kryokontejnerů.
 Vyřazuje embrya z kultivace a dlouhodobého skladování.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:

 Vysokoškolské vzdělání v biologickém směru. V tomto případě je nezbytné absolvování AKK.
 Případně bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví, alternativu představuje
vyšší odborné vzdělání v oboru laborant ve zdravotnictví.
 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání výhodou.
 Pracovitost, odbornost, odpovědnost, pečlivost, komunikativnost, pozitivní přístup, týmová práce.

PRO VÝKON TÉTO POZICE JSOU POŽADOVÁNY TEORETICKÉ ZNALOSTI Z
TĚCHTO OBLASTÍ:
 odebírání biologických vzorků
 zdravotnická diagnostická a měřicí technika

PRACOVNÍ DOBA:
7:00-15:30 + pravidelné směny o víkendu 1xměsíčně

PRACOVNÍ PODMÍNKY:
Pracovník pracuje s biologickým materiálem, který je potřeba považovat za potenciálně infekční.
Benefity: Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Firemní akce, Účast na zahraničních konferencích.
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