For at bidrage til håndteringen af den stigende smitte bliver
testindsatsen nu skaleret yderligere op – Vil du være med?

BIOSYSTEMS SØGER PODER TIL VORES TESTCENTER
Biosystems skal i samarbejde med Statens Serum Institut og Test Center Danmark levere en forøget
PCR-test kapacitet. Vores største testcenter har en kapacitet til at teste mellem 4-5.000 borgere
dagligt.
Som ny kollega, vil du indgå i vores testcenter, der består af en centerleder, samt flere engagerede
poder. Vi vægter det interne samarbejde højt, hvor vi supplerer hinanden med vores forskellige
kompetencer og baggrunde og bakker hinanden op. Humor og højt humør er en vigtig del af
hverdagen hos os. Men vi forventer også at du kan arbejde i presset situationer og forventer at du
leverer når der er behov.
Om jobbet
Stillingen er med reference til centerlederen for Biosystems Covid-19 testcenter. Stillingen
indebærer almindelige prøveoptagning/podning, ad hoc-opgaver på testcentret.
Arbejdsstedet vil være i Region Hovedstaden – Storkøbenhavns området.
Det forventes at du sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne, samt overholdelse af
kvalitetsstandarder samt hygiejne regler og instrukser fra centerlederen på stedet. Borgerne skal
gå fra teststedet med en god oplevelse. Vores dygtige medarbejdere skal have en god arbejdsplads,
hvor de glæder sig til sammen at gøre en forskel.
Om dig
Du skal være struktureret, kunne lide at have travlt, være klar på at arbejdsopgaverne kan ændre
sig i løbet af dagen. Det forventes at du er punktlig, præcis og kan yde den service der forventes.
Det er vigtigt, at du har godt humør og motiveres af at gøre en forskel for Danmark, i en presset tid.
Ansættelsesforhold
Jobbet er timelønnet og lønnen udgør 210,00 Kr. pr. time Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer,
ex frokostpause. Du kommer til at indgå i et planlagt vagtskema:
Opstart - hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt vores centerleder Søren Louw-Pedersen direkte på
telefon 70 777 882
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