
 
 

Παρασκευαστής Εργαστηρίου 

Κωδικός MED3 

 

Η Interamerican, μέλος του ομίλου Achmea, προσφέρει άριστες δυνατότητες σταδιοδρομίας παρέχοντας ένα 
υποστηρικτικό, προκλητικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας και τώρα επιδιώκει να απασχολήσει 
ταλαντούχους και εξειδικευμένους Παρασκευαστές για εργασία στα Εργαστήρια των Πολυϊατρείων Medifirst 
Αλίμου, Αμαρουσίου και Περιστερίου. 

 

Σκοπός του ρόλου 

Η παροχή πληροφοριών για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών με τη διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων σε 
εργαστήρια Τοξικολογίας, Χημείας, Ανοσολογίας, Αιματολογίας και Μικροβιολογίας. 

 

Βασικές Αρμοδιότητες: 

 
 Εκτέλεση όλων των μικροβιολογικών εξετάσεων  
 Παραλαβή και προετοιμασία δειγμάτων και βιολογικών  υλικών σύμφωνα με καθορισμένες διαδικασίες και 

μεθόδους. Χειρισμός και εκτέλεση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου  
 Επανεκτίμηση  και αναφορά αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στο βέλτιστο δυνατό χρόνο   
 Συμβολή και διατήρηση ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος για ασθενείς, επισκέπτες, 

γιατρούς και συναδέλφους τηρώντας τα καθιερωμένα πρότυπα και διαδικασίες   
 Διαχείριση αποθέματος υλικού του εργαστηρίου,  προετοιμασία και καθαρισμός οργάνων εργαστηρίου 
 Τεχνικός έλεγχος των αυτόματων αναλυτών. Βαθμονόμηση και διενέργεια ελέγχων ποιότητας (IQC) 

αποτελεσμάτων των αυτόματων αναλυτών  
 Παραλαβή και έλεγχος των αποτελεσμάτων.  Προσδιορίζει και κοινοποιεί μη φυσιολογικά αποτελέσματα ή 

δείγματα με αστοχία, ενημερώνοντας τον Βιοπαθόλογο ή τον θεράποντα ιατρό   
 Αναγγελία βλαβών τεχνικής φύσεως στους χώρους του Εργαστηρίου  

 

Απαιτήσεις και δεξιότητες: 

 Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων  
 Άριστη γνώση αιμοληψίας   
 Τουλάχιστον 2 χρόνια  εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση  
 Καλή γνώση υπολογιστή (MS Office)  
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

 

Ιδιότητες/Συμπεριφορές: 

 Εστίαση στον πελάτη 
 Συνεργασία 
 Προσωπική ανάπτυξη 
 Ανάληψη ευθύνης 
 Ποιότητα απόφασης 
 Επικοινωνεί αποτελεσματικά 
 Ανθεκτικότητα 
 Προσαρμοστικότητα 

 
 



 
 

 

Η Εταιρεία μας προσφέρει 

 Ανταγωνιστική αμοιβή, ανάλογη με το πτυχίο και την προϋπηρεσία 
 Ομαδική Ασφάλιση 
 Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης 
 Έξτρα παροχές 

 

Επιπλέον πληροφορίες θέσης 

 Πενθήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση  
 Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο, πρωινές ή απογευματινές βάρδιες  

 

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας επίσης τον 
κωδικό MED3 στο hrcareer@interamerican.gr 

 

 

 


