Fundacja DKMS (organizacja pożytku publicznego) jest największym ośrodkiem Dawców szpiku i
komórek macierzystych w Polsce z ponad milionem zarejestrowanych Dawców. Została założona w 2008
roku, jest członkiem międzynarodowej grupy DKMS, która przewodzi w walce z nowotworami krwi posiada ponad 7 mln zarejestrowanych Dawców na całym świecie. Każdego dnia, co najmniej 18
pacjentów otrzymuje komórki macierzyste i tym samym szansę na drugie życie od Dawców z baz DKMS.
Misją DKMS jest pomoc tak wielu pacjentom jak to tylko możliwe poprzez rekrutowanie, utrzymywanie
kontaktu i motywowanie Dawców komórek macierzystych w Polsce.
Fundacja DKMS jest dynamiczną, wciąż rozwijającą się organizacją. Nasz zespół jest wysoce
wykwalifikowany i oddany swojej pracy.
Fundacja DKMS wciąż poszukuje Kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY KOORDYNATOR DS. POBRAŃ DZIAŁU WU (Work up)
miejsce pracy: Warszawa, ul. Altowa 6
Zadaniem koordynatora ds. pobrań działu WU (Work up) jest koordynacja procedur pobrania komórek
krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku, a także limfocytów z krwi obwodowej od dawców
zarejestrowanych w bazie DKMS.
Koordynacja tych procedur obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informowanie dawcy o przebiegu procedury
organizację podróży i pobytu dawcy na czas badań wstępnych i pobrania
opiekę i wsparcie dla dawcy na każdym etapie procedury od momentu otrzymania wniosku z
ośrodka transplantacyjnego do momentu pobrania
ścisła współpraca z klinikami pobierającymi komórki krwiotwórcze i limfocyty od dawców
kontakt z ośrodkami transplantacyjnymi przeszczepiającymi komórki krwiotwórcze u pacjentów
kwalifikowanych do tego zabiegu
koordynacja przepływu informacji i dokumentacji dla wszystkich zaangażowanych w procedurę:
dawca, klinika pobrania, klinika transplantacyjna, firmy kurierskie transportujące krew dawcy do
badań laboratoryjnych, firmy kurierskie transportujące materiał przeszczepowy
pełnienie tygodniowego dyżuru telefonicznego zgodnie z wcześniej wyznaczonym grafikiem
współpraca z Poltransplantem i Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
bieżąca współpraca z innymi działami Fundacji DKMS

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:
•
•
•
•
•
•

wyższe wykształcenie medyczne, biologiczne lub biotechnologiczne
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (min B2), którą zweryfikujemy
podczas rozmowy kwalifikacyjnej
umiejętność koordynowania wielu zadań równocześnie
zdolność szybkiego uczenia się
bardzo dobra organizacja pracy i efektywne zarządzanie czasem,
odpowiedzialność i inicjatywa oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę,

•
•
•
•
•

umiejętność pracy w zespole
komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji z nowymi osobami
przyjazne prowadzenie rozmów telefonicznych
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (bazy danych, MS- Office)
wysoka odpowiedzialność i kultura osobista

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),

•

pracę w przyjaznej atmosferze w zespole pełnym energii i zapału,

•

atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od posiadanych kwalifikacji.

•

szkolenia/warsztaty w siedzibie fundacji DKMS w Warszawie

•

możliwość rozwoju osobistego w szybko rozwijającej się Fundacji działającej
w międzynarodowym środowisku.
Z niecierpliwością czekamy na Twoją aplikację w językach polskim i angielskim.
Aplikuj:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a61b0f6b41574cc8abe6ef67a
2d1e7fe
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.
Pozostałym Kandydatom bardzo dziękujemy za zainteresowanie.

W celu uzyskania większej ilości informacji o DKMS i rejestracji jako Dawca komórek macierzystych, odwiedź www.dkms.pl

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności określającą zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, dostępną
na stronie: https://www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci
Prosimy dodatkowo o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych wskazanych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym (tj.
danych, które wykraczają poza katalog danych wynikający z Kodeksu Pracy lub innych przepisów prawa).”
Jeśli chce Pani/Pan podać nam te dodatkowe dane (np. zawarte w CV), informujemy, że Fundacja DKMS będzie mogła je
przetwarzać po uzyskaniu Pani/Pana dobrowolnej i wyraźnej zgody.”

