
 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 
 

 
Firma Biomed Neurotechnologie specjalizuje się we wprowadzaniu  
i popularyzowaniu nowych narzędzi i metod terapii w obszarze 
psychologii, medycyny i pedagogiki  
Jesteśmy wydawcą podręczników z zakresu neuroregulacji, 
psychofizjologii oraz diagnostyki oraz terapii specyficznych trudności 
szkolnych w czytaniu i pisaniu. 
 

Zakres naszej działalności to między innymi: 
 dystrybucja i wdrożenia aparatury i oprogramowania wiodących na świecie producentów narzędzi 

terapeutycznych 
 szkolenia z dziedzin takich jak: Biofeedback, EEG/QEEG, tDCS, terapia Metoda Warnkego, rehabilitacja 

funkcji poznawczych metoda Rehacom, EEG dla neuroterapeutów, Sensomotoryka i in. 
 terapia psychologiczna dzieci i dorosłych. 

Nasze rozwiązania wspomagają pracę specjalistów w ponad 750 ośrodkach w Polsce, są to między innymi: 
uczelnie: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński, AGH Kraków, UMCS, UMK 
Toruń,  poradnie, gabinety prywatne, kliniki, szkoły. 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Informatyk/serwis IT/Konsultant 
Kluczowe zadania na stanowisku: 

 udział we wdrożeniach rozwiązań do diagnostyki i terapii u klientów (instalacja aparatury, szkolenia 
stanowiskowe) 

 wsparcie użytkowników aplikacji, rozwiązywanie powtarzalnych incydentów, wypracowywanie i 
proponowanie rozwiązań poprzez wykorzystanie swojej wiedzy dziedzinowej i technicznej 

 wspieranie innych działań firmy dotyczących instalacji i wdrożeń.  

Oczekiwania:  
 samodzielność i dobra organizacja pracy 
 doświadczenie na podobnym stanowisku oraz przy obsłudze klienta 
 dobra znajomość narzędzi z pakietu MS Office 
 zrozumienie zasad IT i najczęściej obsługiwanych systemów (Windows, wsparcie on-line klienta, 

oprogramowanie tematyczne, obsługa sieci i serwera) 
 umiejętność instalacji oprogramowania, rozwiązywania problemów z aplikacją 
 umiejętności logicznego myślenia (analizy oraz rozwiązywanie problemów) 
 komunikatywność, otwartość, umiejętność słuchania i tworzenia dobrych relacji międzyludzkich 
 kreatywność i zaangażowanie 
 prawo jazdy kat B 
 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem. 

Co oferujemy kandydatom: 
 zdobycie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie neuronauk stosowanych 
 elastyczne godziny pracy 
 dobre wynagrodzenie  
 samodzielność i różnorodność wykonywanych zadań 
 dobrą atmosferę pracy  
 pracę w siedzibie we Wrocławiu. 

Jak złożyć aplikację  
Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres praca@biomed.org.pl. 
Aplikacja powinna zawierać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)". Firma Biomed 
Neurotechnologie zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. 
 

www.biomed.org.pl 


