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Zavolejte nám
Roche regionální centrum zákaznické
podpory roziøuje své sluby o molekulární
diagnostiku, tkáòovou diagnostiku
a oblast sekvenování
Od 1. 2. 2016 se stávající tým Roche regionálního centra zákaznické podpory ve Varavì rozíøí o nové oblasti pùsobení a bude vás, nae zákazníky, podporovat i v oblastech molekulární
a tkáòové diagnostiky a také pøijímat dotazy v oblasti sekvenování. Pro èást oboru molekulární
diagnostiky (life science) nejde o úplnou novinku, nebo øada z vás ji vyuívala tuto slubu lokalizovanou pùvodnì v nìmeckém Mannheimu, nicménì pro vá vìtí komfort se komunikace
mìní z angliètiny na èetinu.
Hlavním pøínosem centra zákaznické podpory je rychlost (od pøijetí dotazu a po vyøeení), blízká kooperace se servisním a aplikaèním
oddìlením v ÈR, lokální jazyk, jedno telefonní èíslo 800 11 11 99 a jediná e-mailová adresa czech.rcsc@roche.com.Pracovní tým jsme
rozíøili o dalí velmi kvalitní, vzdìlané a prokolené specialisty.
Pøedstavujeme vám nové kolegynì a kolegy, kteøí budou poskytovat podporu v èeském a slovenském jazyce.

Grzegorz Szewczyk

Pozice: Senior Technical Specialist  Team leader
Odborné a profesní zkuenosti:
studium mechatroniky na Varavské technické univerzitì, magistr biokybernetiky
a biomedicínského inenýrství. Grzegorz má 10 let zkueností v centru zákaznické
podpory Roche Diagnostics Polsko a Roche Diagnostics International, Rotkreuz,
Switzerland.
Odborné zamìøení:
Roche Life Science: qPCR & NAP Systems
Roche Molecular Diagnostics: CAP/CTM & cobas s 201, cobas® 4800,
cobas® 6800/8800
Histology: Advanced Staining BenchMark GX, XT, ULTRA Platforms
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Magdalena Kulijewicz-Nawrot
Pozice: Product Specialist RMD & RTD Application
Odborné a profesní zkuenosti:
Magdalena Kulijewicz-Nawrot získala Ph.D. v oboru neuroscience na 2. lékaøské fakultì Univerzity Karlovy v Praze. Dále absolvovala postgraduální studium Clinical trials organization and management na Jagiellonian University, Krakow.
Odborné zamìøení:
Histology: Primary Staining BenchMark Special Stains, Symphony Platforms
Histology: Advanced Staining BenchMark GX, XT, ULTRA Platforms

Zuzana Moráòová
Pozice: Product Specialist RMD & RTD Application
Odborné a profesní zkuenosti:
Zuzana Moráòová získala Ph.D. na Univerzitì Palackého v Olomouci, kde studovala
lékaøskou mikrobiologii.
Odborné zamìøení:
Roche Life Science: qPCR & NAP Systems
Roche Molecular Diagnostics: CAP/CTM & cobas s 201, cobas® 4800,
cobas® 6800/8800

Milan Hano
Pozice: Product Specialist RMD & RTD Technical
Odborné a profesní zkuenosti:
Milan Hano dokonèil magisterské studium na Univerzitì Komenského v Bratislavì
v oblasti fyziologie zvíøat. Nyní studuje biochemii v rámci postgraduálního studia na
Slovenské technické univerzitì v Bratislavì. Milan pracuje od roku 2014 na technické
podpoøe HosPOC instrumentù.
Odborné zamìøení:
Histology: Primary Staining BenchMark Special Stains, Symphony Platforms
Histology: Advanced Staining BenchMark GX, XT, ULTRA Platforms

Nový koncept Roche regionálního
centra zákaznické podpory se sídlem ve
Varavì pracuje v rutinním reimu od ledna 2015. Souèasný tým pokrývá tøi hlavní
oblasti: Laboratorní pøístroje SWA, HosPOC pøístroje, Automatizace a IT procesy.
Za první rok svého fungování získal mnoho zkueností a navázal kontakty s mnohými z vás a snad si i získal vai dùvìru.
Jsme si vìdomi toho, e ne ve funguje

ideálnì, a snaíme se prùbìnì procesy
spoleènì s vámi vylepovat. Pevnì vìøíme, e úspìné zaèlenìní nového týmu
povede k dalímu zdokonalování slueb,
které jsou pro nás vùèi vám naí nejvyí
prioritou.
Dalí informace o Roche regionálním
centru zákaznické podpory získáte na webových stránkách
www.roche-diagnostics.cz.
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