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Klinika Radioterapii, Technik radioterapii od 13.12.2017
Oddział Kliniki Radioterapii wyposażony jest w 25 łóżka. Rocznie odbywa tu terapię
około 1.900 pacjentów onkologicznych i nieonkologicznych. Klinika uczestniczy
w wielu certyfikowanych Centrach Nowotworowych. Pacjenci leczeni są na trzech
przyspieszaczach liniowych wiązkami z modulacją intesywności (IMRT) oraz techniką
RapidArc. W ofercie Kliniki znajduje się napromienianie stereotaktyczne
wewnątrzczaszkowe oraz pozaczaszkowe, tomografia 4D-CT oraz bramkowanie
oddechu (gating). Istnieje możliwość planowania radioterapii na podstawie badania
PET-CT oraz tomografii Dual-Energy-CT. W sekcji brachyterapii leczeni są onkologiczni
pacjenci ginekologiczni, pulmologiczni i z innymi rodzajami nowotworów. Klinika
posiada Przychodnię Schorzeń Nienowotworowych (m.in. artretycznych).
Państwa zadania
Państwa przyszłe stanowisko pracy obejmuje wszystkie urządzenia należące do Kliniki.
Mile widziane są umiejęność pracy zespołowej oraz kooperacji z innymi grupami
zawodowymi, jak również elastyczność. Oferujemy umowę na czas określony
(zastępstwo z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego) od 13.12.2017,
w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w systemie zmianowym.
Profil
Szukamy osoby z doświadczeniem w zawodzie oraz z umiejętnościami socjalnymi/
pracy z ludźmi, ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2/C1.
Oferujemy
•
wynagrodzenie wg umowy taryfowej TV HELIOS
•
finansowanie szoleń zawodowych oraz kongresów
•
szkolenia na platformie online (dostęp do portalu bibliotecznego online,
•
mediateka etc.)
•
opiekę wychowawczą dla dzieci pracowników, przedszkole/ żłobek
(przyszpitalny lub placówek kooperujących)
•
zakładowe ubezpieczenie emerytalne
•
bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne HELIOSplus (pacjent prywatny, opcja
podstawowa)
•
zakładowe oferty prozdrowotne
•
dodatkowy urlop dla osób niepalących
•
ustrukturyzowane szkolenie wprowadzające
Kontakt
Pytania prosimy kierować do techniczki prowadzącej Kliniki Radioterapii, Pani Iris
Reschke, pod numerem telefonu (0049) 385-520-42 87 lub drogą elektroniczną
iris.reschke[at]helios-kliniken.de.

Podania prosimy składać za pośrednictwem naszego portalu Karriere-Portal
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/schwerin/unserhaus/karriere/stellenangebote/job-detail/stellenangebot/detail/mtra-mwstrahlentherapie/ lub w kadrach pod adresem:
Helios Kliniken Schwerin GmbH
Abteilung Personal
Dr. Detlef Thomsen
Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin
Telefon: (0385) 520- 25 36
Telefax: (0385) 520- 70 04
E-Mail: personalwesen.schwerin[at]helios-kliniken.de

