
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – FARMACEUTICKÝ ASISTENT/LÉKÁRNÍK 

Zdravotnické potřeby DiaPodi care, s.r.o.  

 

DiaPodi care, s.r.o. je moderní pracoviště poskytující komplexní a kvalitní zdravotní péči. 
Zabývá se poskytováním ambulantní péče v oblasti diabetologie, podiatrie, endokrinologie            
a hojení ran. Nachází se v Soběslavi.  

U nás Vás čekají zajímavé pracovní úkoly, jistota pracovního místa, nabídka pracovní smlouvy 
a možnost aktivně rozvíjet své pracovní schopnosti a dovednosti. Staňte se i Vy součástí 
našeho týmu. 

V současné době hledáme do týmu ve zdravotnických potřebách                   
FARMACEUTICKÉHO ASISTENTA/LÉKÁRNÍKA,  jehož pracovní náplní bude: 

 prodej a výdej zdravotnických potřeb na poukazy 
 jejich příjem, zabezpečovat jejich řádnou přejímku, uchovávat a doplňovat v rámci 

prodejny zdravotnických potřeb 
 podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání 
 objednávat zdravotnické prostředky a další výrobky související s péčí o zdraví 
 výdej volně prodejných léků, doplňků a kosmetiky 

Požadujeme: 

 farmaceutický asistent - SŠ vzdělání (obor farmaceutický/á laborant/ka) nebo VOŠ 
(obor farmaceutický/á asistent/ka) 

 lékárník - ukončené VŠ vzdělání v oboru farmacie  
 zkušenost na této pozici výhodou  
 odborná způsobilost odpovídající zákonu č. 96/2004 Sb. 
 aktivní a zodpovědný přístup k práci 
 schopnost týmové spolupráce 
 znalost práce na PC 
 zdravotní způsobilost 
 bezúhonnost, spolehlivost, flexibilitu, zodpovědnost, příjemné vystupování 
 velmi dobré komunikační schopnosti. 
 odpovědnost za svěřené úkoly, samostatnost, týmový hráč 

Nabízíme: 

 5 týdnů dovolené  
 adaptační proces pro nové kolegy  
 po roce příspěvky pro zaměstnance – platba penzijního připojištění 1000,- Kč měsíčně 
 po roce příspěvky pro zaměstnance – 10 000,- Kč příspěvek na dovolenou 
 nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina v rámci firemní kultury 
 stravenkovné ve výši 107,- Kč/odpracovaný den 
 zaměstnanecké slevy v prodejně zdravotnických potřeb 
 podporu dalšího vzdělávání, seminářů, školení 
 výkonnostní odměny 4x do roka 
 čisté, přehledné a moderní pracovní prostředí 
 jednosměnný provoz 
 motivující platové ohodnocení 
 podmínky pro osobní a profesionální rozvoj 
 milou, lidskou a přátelskou firemní kulturu 



Nástup možný po dohodě 

Pošlete nám prosím, svůj strukturovaný životopis na adresu (dle Vašeho výběru):  
 
DiaPodi care, s.r.o. 
Poliklinika Soběslav 
Petra Voka 159 
Soběslav 
392 01 
 
e-mail: diapodicare@seznam.cz 
 
Telefonní kontakt pro případ konzultace daného pracovního místa:  
+420 733 710 310, + 420 730 899 462 v pracovní dny 8:00 – 14:00 hod. 
 
 
Vaše materiály budou považovány za důvěrné 
 
 
Těšíme se na spolupráci! 
 
 
Pozn.: Zasláním svého životopisu na uvedenou adresu, v souladu se zákonem č.110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasím se 
zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů. Tyto údaje poskytuji organizaci 
DiaPodi care, s.r.o., výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu 
výběrového řízení, nejdéle však na jeden rok od jejich zaslání. 
 

 


