
Медично-технічний лаборант (ж/ч/і),  

біологічно-технічний асистент (ж/ч/і) 

HygCen Germany GmbH 

Місце роботи м.Шверин 

Повний робочий день | одразу | працевлаштування на необмежений строк  

Кількість вакансій: 2  

Два покоління – одна думка: понад 25 років спільна відповідальність за гігієну!  

 

Ми хочемо розширюватися і шукаємо Вас! 

MTLA - медично-технічний лаборант,  

BTA біологічно-технічний асистент або лаборант з біології (ж/ч/і) 

Що ми пропонуємо: 

 Роботу без змін -  з 07:30 до 16:00 

 Без роботи у вихідні, святкові дні або вночі 

 Коректну співпрацю в дружній команді 

 Трудову угоду на необмежений строк 

 Субсидію на пенсійне обеспечення в рамках компанії 

 Привабливе та надійне для майбутнього робоче середовище 

 Право на відпустку вище встановлених законом днів (28 днів) 

 Комплексний ввід в робочі завдання, а також сприяння особистісному розвитку 

 Подальша освіта та навчання зараховуються як робочий час, витрати на проїзд 

та проживання несуть компанія 

 Плоскі ієрархії та прозорі рішення 

 Різноманітну роботу в компанії, яка підтримує родинне життя 

 Для любителів спорту - участь у спортивній групі компанії та спортивних 

заходах 

 Винагороду, пов'язану з продуктивністю  

 Безкоштовні напої та багато іншого 

Ви ідеально підходите для нас, якщо Ви: 

 Маєте закінчену професійну освіту в якості MTLA - медико-технічного 

лаборанта, BTA - біологічно-технічного асистента або помічника з біології 

(ж/ч/і) 

 Комунікативні, командний гравець і готові нести відповідальність 

 Володієте добрими комп'ютерними навичками 

 Володієте німецькою мовою на рівні C1 

 



Ваші завдання: 

 Підготовка та проведення випробувань відповідно до нашої акредитації та 

визнання як випробувальної лабораторії відповідно до EN ISO/IEC 17025 

 Участь у підготовці тестових звітів 

 Участь у впровадженні нових методів тестування 

 Участь у створенні або оновленні QM-документів (документи по управлінню 

якістю) для аудиторської сфери 

Наша компанія: 

Два покоління – одна думка: понад 25 років спільна відповідальність за гігієну!  

HygCen Germany GmbH - це команда з 60 співробітників у Шверіні. Ми поставили 

перед собою завдання тестуватиння медичних виробів для виробників медичних 

виробів відповідно до європейських (EN) та міжнародних (ISO) норм або стандартів. 

Наша випробувальна лабораторія акредитована та визнана незалежним органом DAkkS 

/ ZLG відповідно до EN ISO / IEC 17025 для тестування медичних виробів. За 

допомогою наших тестів ми сприяємо забезпеченню якості медичних виробів у всьому 

світі. 

Ви зацікавились? 

Якщо Ви шукаєте добру роботу, з підтримкою сильної команди, в сімейній компанії, то 

ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заявку. Заяви інваліди будуть розглядуваться 

преферентно, якщо їх придатність інакше по суті однакова. 

 

Контактна особа: 

Якщо у вас виникли питання, звертатися, будь ласка, до нас. 

Ви можете зв'язатися з нами за наступними адресами: 

Тел.: 0385 5682 65 

або: s.werner@hygcen.de 

HygCen Germany GmbH 
Dr. med. univ. Sebastian Werner 

Bornhövedstraße 78 

19055 Schwerin 

 

mailto:s.werner@hygcen.de

