
 

 

 

 

Alab Laboratoria Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć laboratoriów diagnostycznych. Istniejemy na rynku od  17 lat i 

wykonujemy 45 mln badań rocznie. Mamy ponad 300 Punktów Pobrań materiału diagnostycznego i 81 

laboratoriów we wszystkich województwach w Polsce, a w naszej ofercie jest ponad 3000 różnych badań. 

W swojej pracy często korzystamy z doświadczeń niemieckiej grupy LIMBACH, naszego biznesowego partnera. 

Współpracujemy również z uniwersytetami i naukowcami z Europy i z całego świata, by zapewnić pacjentom i 

klientom najwyższą jakość usług. Stawiamy na nowoczesność i technologię, dbając o to, by aparatura, na której 

pracują nasi diagności dorównywała ogólnoświatowym standardom i najnowszym trendom w medycynie 

laboratoryjnej. 

 

Ambasador Marki Alab Laboratoria 

Program Ambasadorski marki Alab to ogromna szansa dla studentów kierunku Analityka Medyczna 

na zdobycie cennego doświadczenia. Ponadto udział w programie pozwala rozwinąć szereg 

kompetencji, takich jak: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i sprawnego komunikowania 

się, kooperację i umiejętność rozwiązywania problemów oraz inne niezbędne do rozwoju kariery 

zawodowej! 

 

Co zyskuje nasz Ambasador? 

• Możliwość poznania struktury firmy będącej jednym z liderów wśród laboratoriów 

diagnostycznych w Polsce. 

• Bezpłatne szkolenia na początku współpracy pozwalające na dokładne poznanie Grupy ALAB i 

naszej oferty diagnostycznej. 

• Wyjazdy integracyjne z pracownikami firmy. 

• Możliwość odbycia praktyk lub stażu lub zatrudnienie w jednym z laboratoriów Grupy Alabpo 

zakończonym Programie Ambasadorskim. 

• Naszą pomoc i wsparcie w wyborze kierunku dalszego rozwoju zawodowego. 

• Wynagrodzenie miesięczne z możliwością zyskania dodatkowych premii dla najbardziej 

aktywnych osób! 

 

Zaaplikuj i rozpocznij z nami swoją karierę jeśli: 

• jesteś osobą energiczną i otwartą na nowe doświadczenie, 

• lubisz wyzwania, 

• w świecie social media czujesz się jak ryba w wodzie, 

• na bieżąco śledzisz nowinki z obszaru Analityki Medycznej, 

• interesujesz się aktualnymi wydarzeniami na Twojej uczelni i w Twoim mieście! 



• Członkostwo w samorządzie studenckim  lub w kole naukowym będzie Twoim wielkim 

atutem. 

 

 

Będziesz dla nas ogromnym wsparciem w zakresie: 

• aktywnego informowania studentów/absolwentów o możliwościach rozwoju w naszej firmie, 

• promowania laboratoriów Grupy Alab jako pracodawcy z wyboru, 

• organizacji np. warsztatów, konkursów na uczelni, 

• podejmowania działań pozwalających na nawiązanie kontaktu ze studentami, 

• aktywnego udostępniania swoich działań w mediach społecznościowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o aplikację za pomocą poniższego linku: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5200ef74de724eada0d

d3d9eae131c9f  

lub przesłanie CV na adres: kariera@alab.com.pl. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5200ef74de724eada0dd3d9eae131c9f
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5200ef74de724eada0dd3d9eae131c9f

