
 
  

 

 
 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne dla pacjentów z całego 
kraju. Jesteśmy największym szpitalem w województwie, z własnym całodobowym Centrum Urazowym oraz 
lądowiskiem dla helikopterów medycznych. Nasz szpital niesie pomoc wielu potrzebującym, w wielu obszarach 
medycyny. Ofiarujemy swym pacjentom interdyscyplinarną opiekę, natomiast pracownikom - szeroki wachlarz 
możliwości rozwoju kompetencji zawodowych.  

Zapraszamy do nawiązania współpracy osoby, które są chętne i gotowe do podjęcia nowych wyzwań. 
 

 
 

STANOWISKO:   Pomoc laboratoryjna   
   w Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej i Zakładu Patomorfologii 

 

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę  
 

WYMAGANIA PRACODAWCY:  
Poszukujemy osoby świadomej co do wymagań specyfiki miejsca pracy, która odnajdzie się                           
w trudnym emocjonalnie i fizycznie środowisku, jakim jest Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej                    
i Zakład Patomorfologii. 
 
Mile widziane są osoby, o: 

• Doświadczeniu w pracy w prosektorium czy zakładzie pogrzebowym, 

• Osoby posiadające szkolenia w zakresie tanatopraksji lub wykonywania sekcji zwłok, 

• Potrafiące pracować w zespole, 

• Wykazujące się wysokim poziomem empatii w kontakcie z rodzinami osób zmarłych. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:  

• Przekładanie zwłok z tac transportowych z chłodni na stoły sekcyjne, 

• Pomoc w wykonywaniu sekcji, zszycie i umycie zwłok, 

• Prowadzenie ewidencji wydawania zwłok osobom upoważnionym, 

• Wydawanie zwłok zakładom pogrzebowym, 

• Przygotowanie i transport brudnej bielizny do wyznaczonego miejsca, 

• Utrzymanie porządku w sali sekcyjnej i pomieszczeniach prosektoryjnych, 

• Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, 

• Mycie i dezynfekcja stołów sekcyjnych i wózków do przewożenia zwłok. 
 
OFERUJEMY: 

• Pracę w godzinach: 7.00-14.35, 

• Pakiet socjalny (m.in. „wczasy pod gruszą”, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, 
zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe), 

• Odpowiednie przeszkolenie oraz wdrożenie do wykonywania obowiązków zawodowych, 

• Możliwość rozwoju wśród wykwalifikowanych specjalistów, 

• Środowisko ludzi z pasją i zaangażowaniem. 
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KONTAKT:  
Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w środowisku, jakie 
tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV wraz z podaniem o pracę) 
na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl 
Pytania kierować można pod nr tel.:  (77) 45 20 133, (77) 45 20 125. 
Zapraszamy! 

 

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce 
RODO. 

mailto:rekrutacja@usk.opole.pl

