O Centro Alemão de Cardiologia de Munique no Estado Livre da Baviera - Clínica da Universidade Técnica de Munique uma clínica de renome internacional com os mais abrangentes de cuidados de saúde, oferece com os seus 1200 colaboradores
uma medicina especializada ao mais alto nível.
Tendo em conta a excecional evolução que tivemos, planeamos uma ampliação da nossa oferta e dos nossos serviços
especificamente dirigida aos nossos pacientes nacionais e internacionais.
A Direção do Instituto Radiologia procura com a maior brevidade possível vários

Técnico de Radiologia (m/f)
Perfil do candido:
Licenciatura em Radiologia
Capacidade de trabalho em equipa
Flexibilidade
Sentido de responsabilidade
Candidatos recém-licenciados e/ou com pouca experiência, são bem-vindos!
Agora mesmo mais de 90 colegas portugueses! Não agência!
Funções:
As suas principais funções consistem na programação, execução e avaliação de todas as técnicas radiológicas utilizadas no
diagnóstico, na prevenção e promoção de saúde. Para esse efeito recorremos a equipamentos tecnologicamente avançados,
tais como a Dual Source CT – Scanner com a mais recente geração (Somatom Force) e uma Tesla MRI 1,5.
O diagnóstico de Ressonância Magnética é realizado numa Magnetom Avanto, além disso proporcionamos espaços para
gravação digital, ultrassom, uma unidade de fluoroscopia, tabletes e duas câmaras (2C-SPECT). Operamos a mais moderna 3Tesla MRI em design aberto com um diâmetro de 70 cm.
Para facilitar a gestão utilizamos dos softwares mais completos para diagnóstico de imagem, sendo estes RIS e PACS-System.
Nossa oferta:
Curso Integral de Língua Alemã
Contrato de Trabalho
Remuneração em conformidade com TV-L
Oferta de habitação atrativa
30 Dias de Férias
Formação Contínua
Acompanhamento individual por mentores
O Hospital dispõe de um restaurante, bar e infantário. Abrange ofertas de atividades desportivas, com mais de 600 eventos,
jornadas de saúde, ginástica no trabalho, entre outros;
Pessoa de Contacto:
(CV privilegiado Inglês ou Português)
Sr. Schmid, Diretor de Recursos Humanos, E-Mail: portugal@dhm.mhn.de
Deutsches Herzzentrum München, Personalverwaltung, Lazarettstraße 36, 80636 München, Bewerbung@dhm.mhn.de

