Кваліфікаційна спрямованість фахівців за спеціальністю біологія за програмою підготовки
«Біохімія»
Назва
підприємства

Посада

Вимоги та обов’язки

Контакти (адреса,
телефон, e-mail)

Науково-дослідний напрямок. Основні посади: біохімік, науковий співробітник, біофізик, біотехнолог
ДП «БІОКАД
УКРАЇНА»

Інститут
прикладних
проблем фізики та
біофізики

Біохімік

Біофізик /
біотехнолог

Вимоги:
Біохімічна вища освіта або біологічна вища освіта;
Обов'язки:
Планування експериментів, в першу чергу валідація, біоаналітичних
методів аналізу, які використовуються в доклінічних і клінічних
дослідженнях, фізико-хімічнихдослідженнях;
Обробка отриманих результатів;
Складання звітів;
Підготовка документації для лікарських препаратів відповідно до
вимог ICH;
Робота з даними (аналіз, обробка, пошук літератури і її
використання).
Вимоги:
Базові знання біофізики, біохімії, біотехнології;
Робота з аналітичною апаратурою.
Обов'язки:
Виконання наукових досліджень;
Синтез і дослідження полімерних плівкових нанорозмірних
гібридних структур з властивостями молекулярного
розпізнавання в газовій фазі;
Біофізичні і біотехнологічні методи і засоби молекулярного
розпізнавання і аналізу летких метаболітів, запахорецепція.
Обов'язки:
Забезпечення, підготовки і проведення досліджень;
Аналіз результатів науково-дослідної роботи або її розділу.

Офіс в Києві:
тел.:
+38 (044) 481-49-03
biocadglobal.com

Україна, м. Київ, вул. В.
Степанченка, 3,
тел. +38 (044) 423-08-34

УкрОргСинтез

ТОВ Наукововиробниче
підприємство
"ІНФОМЕТУКРАЇНА"

Науковий
співробітник
лабораторії

Вимоги до претендентів включають: вища біологічна (можливо
хімічна) освіта, вчена ступінь кандидата наук, досвід лабораторної
роботи в областях біохімії, біофізики, молекулярної біології,
клітинної біології не менше 3 років, добре знання ПК, володіння
англійською мовою на рівні advanced. Від успішних кандидатів
очікується істотний досвід науково-дослідної роботи і тверді
теоретичні знання в областях сучасної біології, що включають
ензимологію, клітинні рецепторні і сигнальні системи, біохімію,
молекулярну біологію, аналітичні технології.

Біохімік

Україна, 02094, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 67,
корп. 45
Марина Мудрик Телефон:
8(044) 502-20-81

Україна, м.
Дніпропетровська
область, Васильківський
р-н, с. Васильківка. вул.
Будьонного,74

Медичний напрямок. Основні посади: лікар-лаборант, фельдшер-лаборант, лаборант в клініко-діагностичних лабораторіях, біолог
Віс-медик

Лікар-лаборант (ІФА, Вимоги: вища освіта, спеціалізація по клінічній лабораторній
діагностиці,
біохімія)
тематичні курси по ІФА, досвід роботи.

Клініка Медиком

Лікар-лаборант
Вимоги до претендента:
клініко-діагностичної
Наявність документів, які підтверджують рівень освіти і
лабораторії
кваліфікації за фахом;
Добре володіння комп'ютером;
Навики проведення гематологічних, біохімічних, імунологічних,
загальноклінічних досліджень.
Лікар-лаборант,
Вимоги: кваліфікований лікар-лаборант, біолог (КДЛ)
біолог
Обов'язки: проведення лабораторно-клінічних досліджень як ручним
методом, так і на авт. аналізаторах

Смартлаб

Україна, м.
Дніпропетровськ, пр.
Гагаріна, д. 38 Тел.: (067)
565-65-07
Ел. пошта:
vis.medic@gmail.com
Україна, м. Київ,
Проспект Героїв
Сталінграда, 6Д, 04210

Україна, м. Одеса,
http://smartlab.com.ua/
Тел. (048) 703-90-07

"Незалежна
лабораторія
ІНВІТРО"

Лікар-лаборант
клінікодіагностичної
лабораторії

Інститут медико- Лікар-лаборант
соціальних
проблем
інвалідності
Медична
Фельдшер-лаборант
лабораторія ДІЛА

INTO-SANA

Біолог

Вимоги:
Вища освіта біолог (сертифікат і кваліфікаційні курси лікаря).
Готовність до великих обсягів роботи.
Напрями:
загальноклінічні дослідження (загальний аналіз крові/сечі,
копрограма, секрет простати);
цитологічні дослідження.
Обов'язки: клінічні аналізи крові, сечі, калу і інших біоматеріалів.

Вимоги:
Середня спеціальна освіта (медичне - фельдшер-лаборант,
лаборант).
Наявність курсів підвищення кваліфікації.
Досвід роботи на аналогічній посаді не менш 1-го року.
Старанність, акуратність, відповідальність, не конфліктність.
Обов'язки:
Приготування препаратів для мікроскопічних досліджень: крові,
сечі, калу, мокроти.
Проведення загального аналізу сечі (тестування на приладі, опис
фіз. властивостей).
Проведення загального аналізу крові: робота на гем. аналізаторах,
постановка ШОЕ.
Постановка ВКК на сечовому і гематологічному аналізаторах.
Вимоги:
Вміння організувати робочий процес, контроль роботи
лаборантів, консультування лікарів-фахівців;
Вища біологічна освіта;
Сертифікат фахівця з клінічної лабораторної діагностики;
Досвідроботи від 3-х років;
Володіння методами проведення загальноклінічних,
гематологічних досліджень (мікроскопії);

Україна, м.
Дніпропетровськ, вул.
Чкалова, д. 38,
Тел. 067- 568-7325,
Маргарита Борисівна

м. Україна, м.
Дніпропетровськ, пров.
Радянський, 1-а 49027,
Тел. 0505380277
Україна, м. Київ,
Красноткацька вулиця, 61

Україна, м. Одеса, вул.
Заболотного, 26

КЗ
Фельдшер-лаборант
”Дніпропетровськ
а обласна клінічна
лікарня імені І.І.
Мечнікова”
Клуб здорового
способу життя

Уміння проводити валідацію і верифікацію результатів
досліджень;
Досвідведення медичної документації.
Обов'язки:
Приготування препаратів для мікроскопічних досліджень: крові,
сечі, калу, мокроти.
Проведення загальногоаналізу сечі (тестування на приладі, опис
фіз. властивостей).
Проведення загальногоаналізу крові: робота на гем. аналізаторах,
постановка ШОЕ.

Консультант з питань
правильного
харчування

Україна, м.
Дніпропетровськ, пл.
Жовтнева, 14

Україна, м.
Дніпропетровськ, вул.
Гагаріна, 131.

Лікар-лаборант
Медикал Геномікс
Україна,ООО
Харчова промисловість. Основні посади: лаборант, інженер-лаборант, технолог, хімік-аналітик, інженер-хімік

Україна, м.
Дніпропетровськ,
вул. Фучика 18/502а

АПК
(Агропромислови
й комплекс)

Хімік / Інженерлаборант

Україна, Київська
область, Баришевський
район, с. Коржі.

Торгівельновиробнича
компанія (FMCG)

Лаборант

Вимоги:
Закінчена вища освіта (хімія, біохімія, технологія зерна,
технологія комбікормового або харчового виробництва).
Уміння працювати з лабораторним устаткуванням
Навикироботи з хімічними реактивами.
Здібність до навчання.
Основні обов'язки:
Контроль вхідної сировини і готової продукції.
Підготовка проб і реактивів.
Проведення хімічних досліджень за визначенням вміступротеїну,
кальцію, фосфору, натрію.
Ведення лабораторних журналів.
Обов’язки:
Проведення лабораторних досліджень продукції;
Здійснення контролю якості продукції, що випускається;

Україна, 49000, г.
Дніпропетровськ, вул.
Серова, 21

СТИМУЛ, КФ
Ukrainian
Company

Содове
ООО

Проведення аналізу якості сировини, що приймається.

Food Хімік-аналітик
Обов’язки:
(Цех з виробництва
Здійснювати вхідний контроль купленої продукції.
макаронних виробів)
Контролювати
фізико-хімічні
показники
сировини,
напівфабрикатів і готової продукції.
Ідентифікувати статус продукції за результатами контролю і
випробувань.
Виявляти і реєструвати невідповідності сировини, допоміжних
матеріалів і готової продукції.
Контролювати умови зберігання продукції на складах
підприємства.
Вести журналиконтролю якості.
Подавати пропозиції по поліпшенню якості продукції.
кільце Технолог
на Обов’язки:
Коректування рецептури і кількості інгредієнтів.
виробництво соку
Розробка заходів щодо забезпечення якості соків і джемів.
Контроль якості виготовленої продукції.

Дніпроагроал’янс,
ТОВ

Технолог харчового Обов'язки:
Організація процесу якісного зберігання овочів, фруктів;
виробництва
Розробка рецептур та технологічних карт засолки; та квашення
овочів, фруктів;
Контроль та управління процесами квашення овочів, фруктів.
Дніпросортсемово Мікробіолог
Обов'язки: Мікробіологія, біохімія, біохімія мікроорганізмів,
щ, ООО
ґрунтова мікробіологія і т. д. Рослинництво, тваринництво, і так далі.
Впровадження інноваційних продуктів з подальшоюорганізацією
виробництва.

ТОВ

Лаборант

Вимоги: Знання методів організації лабораторного контролю

Тел. 099 941 21 01
Сайт stimul.dp.ua/
Україна, м.
Дніпропетровськ,
тел. 0675221338

Україна,
м.
Дніпропетровськ,
вул.
Комінтерна, 15, к. 306
www.sadovoekoltso.com.ua/
Україна,
м.
Дніпропетровськ,
вул.
Леніна, 27 к. 13,
49000,
Україна,
м.
Дніпропетровськ,
вул.
Молодогвардійська, 32,
49000,
т. 056 375 4782
Сергій
Миколайович
Попов
dneprseeds.ucoz.ru
Україна, м. Луцьк,

"Філадельфія"

виробництва; технічні вимоги, що пред'являються до сировини,
тел. 066- 62- 11-7ЗЗ Марія
матеріалів і готової продукції. Знання технологічних процесів і
Андріївна
режимів виробництва, стандартів, методик і інструкцій по
лабораторному контролю якості. Профільна освіта (середнє
спеціальне).
Посадові обов'язки: Забезпечення лабораторного контролю
відповідності якості сировини, матеріалів, заготовок і готової
продукції стандартам, що діють, і технічним умовам. Спостереження
за станом і роботою контрольно-вимірювальних приладів. Ведення
лабораторних журналів і своєчасне оформлення результатів аналізів і
випробувань.
ПП "КСіМ"
Лаборант
Вимоги: Знання методів організації лабораторного контролю
Україна, Кіровоградська
виробництва. Знання технологічних процесів і режимів виробництва, обл., м. Олександрія, вул.
стандартів, методик і інструкцій по лабораторному контролю якості. Героїв Сталінграду,14б.
Фармацевтичний напрямок. Основні посади: медичний представник, хімік-аналітик, лаборант, контролер продукції медичного призначення
ТОВ «Наукововиробниче
підприємство
ВІТАН»

Контролер продукції
медичного
призначення

Фармацевтична
компанія

Медичний
представник

Фармацевтична
компанія

Перекладач у сфері
біології, генетики,
біохімії, фізіології

ПАО "Київський
Вітамінний завод"

Старшого хімікааналітика

Дніпропетровської обл.,
смт. Дніпровське, вул.
Київська, 10А,
Вимоги:
Освіта: медична, фармацевтична, хімічна, біологічна.
Ключові компетенції: націленість на результат, уміння ефективно
встановлювати і підтримувати стосунки з клієнтами,
відповідальність, уміння працювати в команді, уміння працювати з
великим об'ємом інформації.
Володіння комп'ютером на рівні користувача.
Обов’язки: Компанії, що працює у сфері патентування, на постійне
місце для роботи з патентними текстами потрібний біолог (бажано
генетик, біохімік або фізіолог) з вищою освітою і відмінним знанням
англійської мови.
Вимоги:
Вища освіта (хімія, біотехнологія і т. ін.);

Телефон:
066-90-024-95
Лариса Денисівна
е-mail:
oflorma@mail.ru
Україна, м. Харків
Тел. 717-74-72

Україна, м. Київ, вул.

Знання органічної і аналітичної хімії;
Бажано досвід роботи у фармацевтичній або хімічній
промисловості від 1 року;
Знання основних нормативних документів і вимог для
фармацевтичної галузі;
Володіння хімічним і фізико-хімічними методами контролю.
Обов'язки:
Розробка методів аналізу лікарських засобів;
Проведення контролю якості субстанцій і готових лікарських
засобів;
Проведення розробки методів контролю, проведення досліджень
препаратів, оформлення досьє з метою реєстрації, перереєстрації
в ГФЦ;
Розробка методів валідації фізико-хімічних методів контролю.
Агропромисловий та ветеринарний напрямок. Основні посади: лаборант, лаборант-хімік, інженер-хімік.

Копилівська, 38, 04073

Дніпропетровська Інженер-хімік
міська
лікарня
ветеринарної
медицини

Обов'язки: Робота з приладами і хімреактивами.

Комплекс
АГРОМАРС

Вимоги до кандидатів:
Середня спеціальнаосвіта (ветлікар, технолог);
Володіння ПК на рівні користувача.
Обов’язки:
Проведення дослідження згідно посади;
Ведення відповідної документації;
Вобота зі зразками;
Підготовка розчинів хімічних реактивів.

Україна,
м.
Дніпропетровськ,
вул.
Космічна 16 б, Телефон
+380675885562
Контактна особа Олена
Василівна
Україна, Київська обл.,
Вишгородський р-н., с.
Гаврилівка,

ТОВ «Біотех
системс»

Лаборант-хімік

Менеджер з продаж
біологічних
продуктів в Україні

Обов’язки:
Пошук перспективних клієнтів і формування клієнтської бази;
Просування продуктів компанії (корисні комахи і акарифаги,

Україна,
м.
Дніпропетровськ,
вул.
Ламана, д. 19, 49000,

джмелі, біопестициди, липкі пастки і ін.);
Система активних продажів біологічних продуктів;
Консалтингова підтримка реальних і перспективних клієнтів.

mail@biotechsystem.com.ua

Безпосередньо ознайомитися з інформацією про вакансії, де потребуються фахівці-біохіміки, та з вимогами і обов’язками, які висуваються до
професій робітників можна за наступними посиланнями.
Посилання на сайти, де розміщують оголошення роботодавці із зазначенням вимог до кандидатур:
http://www.trud.gov.ua/control/ru#typeSearch=1&startPos=0
http://www.work.ua/
http://rabota.ua/
http://rabotaplus.ua/
https://hh.ua/
http://job.ukr.net/
http://www.jobs.ua/
http://www.superjob.ua/
Посилання на сайт, де розміщено довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників (Довідник кваліфікаційних характеристик
професій працівників):
http://www.jobs.ua/dkhp/search/letter-2/
http://allsecurity.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B
C%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0/236%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D1%85-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9.html
Посилання на сайт, де розміщено класифікатор професій
http://buhgalter911.com/Res/Spravochniki/KlassifikProfessiy.aspx
Посилання на сайт, де розміщено посадові інструкції

http://www.profi.ua/ukr/job-descriptions/
http://www.jobs.ua/ukr/job_description/view/267/
http://www.prostopravo.com.ua/spravochniki/dokumenty/dolzhnostnye_instruktsii/biolog_i_ii_kategorii_proizvodstvo_medikamentov

