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Podporujeme
nadějné talenty
Zapojte se do vědeckých projektů v tuzemsku
i zahraničí. Získejte zkušenosti s vývojem
inovativních diagnostických produktů
i cenná data pro svou akademickou práci.

Dlouhodobá stáž
v BioVendor Academy
Příležitost, která zkracuje
cestu k vaší vysněné kariéře.

Odborné vedení
Hledáme budoucí vědce a kolegy, nikoliv levnou
pracovní sílu. Při stáži v BioVendor Academy se proto
stanete součástí našich vývojových týmů. Přední vědci,
odborníci a manažeři budou vašimi rádci, garanty
a později třeba i kolegy v zaměstnání.

Reálné zkušenosti
Pracujte na skutečných projektech – a přispějte
k uvedení nových produktů na diagnostický trh.
Uplatněte své teoretické zkušenosti a nasbírejte
ty praktické – pro disertační či magisterskou práci.

Termín pro podání přihlášek
březen – květen 2022

Atraktivní stipendium
Za vaši práci nabízíme férovou finanční odměnu,
podporu v akademické práci a cenné zkušenosti,
které vám otevřou dveře k úspěšné kariéře –
ať už v BioVendor Group, či kdekoliv jinde.

Příjem přihlášek

Výběrové řízení

Start projektu

1. 3. – 30. 5. 2022

1. 6. – 30. 6. 2022

1. 10. 2022

Komu je BioVendor
Academy určena?

Spolupráce
s vysokými školami

Studentům magisterských,

Program BioVendor Academy vzniká ve spolupráci

inženýrských a doktorských

se zástupci českých vysokých škol tak, aby pro vás

studijních programů

byla dlouhodobá stáž co nejužitečnější. Studenti
si tak mohou propojit svoji dizertační nebo diplomovou
práci s reálnou praxí ve vývoji a výzkumu BioVendoru

Studentům se zaměřením

Group. Spolupracujeme například s Masarykovou

na přírodovědné

univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně.

a technické obory

Zájemcům s kapacitou
pro dlouhodobou stáž (2 roky i více),
zájmem o diagnostické odvětví
a komunikativní znalostí AJ

Co vás čeká u výběrového řízení?

1.

Životopis

2.

Pohovor

Aktuální výzkumná témata a přihlášku
na stáž najdete na našem webu
www.biovendor.group

3.

Praktický úkol

FOLLOW US

Potřebujete více
informací?
Obraťte se na našeho
koordinátora.
Alexandra Hronská
Vedoucí personálního oddělení
+420 720 020 932

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
Česká republika

Aktuální výzkumná témata a přihlášku
na stáž najdete na našem webu
www.biovendor.group
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