PENTABASE SØGER TIMELØNNET
SUNDHEDSPERSONALE TIL TESTCENTRE!
Vi søger kollegaer til vores afdelinger i Herlev, Kastrup og Odense som vil bidrage til en organisation, hvor kvalitet
og effektivitet går hånd i hånd.
Som ansat hos PentaBase vil dine primære arbejdsopgaver blandt andet være:
Kundeservice
Registrering af privatkunder og virksomheder
Foretage svælgpodning eller næsepodninger med henblik på at opspore COVID-19 virus af private og
virksomheder
On-site test af virksomhedskunder
Arbejdstider mellem kl. 06:00 til 19:00
Det et fleksibelt job, hvor man kan melde sig på timer/vagter i det omfang, det er muligt. Dog prioriterer vi, at
ansætte nogen, der er klar på at yde et væsentligt bidrag, og som kan være fleksible, når vi en gang imellem har
behov for det. Det er et krav, at du har kørekort og gerne bil tilgængelig.
Din uddannelse, erfaring og kvalifikationer:
Af personlige kvalifikationer ser vi gerne, at du:
Vi ser meget gerne, at du har en sundhedsfaglig
baggrund, men det er ikke et krav. Vi ser gerne, at du
Er en teamplayer men samtidig kan arbejde
har:
selvstændigt
Erfaring med kundeservice
Kan arbejde struktureret og detaljeorienteret
Flair for IT og teknik
Kan have overblik i pressede situationer
Mulighed for at være fleksibel i forhold til
Det er et krav at du har bil og kørekort
arbejdstid og -sted.

Send din ansøgning i dag
Lyder det som noget for dig, så send ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi læser ansøgninger og indkalder til
samtaler løbende med henblik på opstart hurtigst muligt.
Send ansøgning til Mikkel, på mdl@pentabase.com og angiv ”PODER TIL PENTABASE” i emnefeltet.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Om PentaBase
PentaBase er en dansk biotekvirksomhed, som er specialiserede i specialfremstillet oligonukleotidproduktion og
udvikling af in vitro-diagnostiske assays til Real-Time PCR med særligt fokus på påvisning af somatiske
mutationer i cancer, COVID-19 og mutationer. Virksomheden har ydet en kæmpe indsats under hele pandemien og
har til dagsdato været med til at foretage mere end 6 mio. COVID-19 PCR-tests.
Kvalitetsmæssigt har PentaBase en af de bedste tests på markedet og er samtidig i stand til at tilbyde kunderne en
fantastisk service med testsvar inden for få timer.

