
 

Radiologický asistent pro oddělení protonové terapie 

Proton Therapy Center je prestižní pracoviště, které poskytuje špičkové služby a jejichž samozřejmou součástí je 
zajištění komfortu pacienta během celého procesu léčby. Z toho vyplývají i vysoké nároky na úroveň a kvalitu 

poskytovaných zdravotních služeb pracoviště. Radiologický asistent, který nastavuje klienty do správné polohy, 
přesně zaměřuje pozici ozařovaného pacienta a následně provádí jednotlivá ozáření, má vysokou odpovědnost za 
správné provedení daného výkonu. Kvalita poskytovaných služeb je na našem pracovišti zásadní, proto hledáme 

člověka s vysokou mírou zodpovědnosti a přesnosti. Zároveň je pro nás velice důležitý týmový duch, pozitivní nálada 
a pracovitost. U nás se totiž pracuje ve dvou kratších směnách, za což jsme ale dobře odměněni. Náš klient je 

v našem centru na prvním místě, proto je důležité s pacienty mluvit s úctou a respektem a vše jim správně vysvětlit. 
 
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek 

Nástup: Dohodou 

Požadujeme 

 Odpovídající vzdělání, případně specializaci v oboru (dle zákona č. 96/2004 Sb.) 

 Flexibilitu, proaktivní přístup a ochotu učit se novým věcem 

 Zkušenosti z radioterapie či radiodiagnostiky (CT, MR, PET, PET/CT) výhodou, ale je vhodné i pro absolventy 

 Zdravotní způsobilost a morální a občanská bezúhonnost 

 Komunikativní, týmovou a pracovitou osobnost 

 Potěší nás, pokud budete komunikativně mluvit anglicky nebo rusky 

Co Vám nabízíme? 

 Skvělé zkušenosti z oboru zdravotnictví, ve 
kterém je naše centrum lídrem ve světě 

 Možnost být součástí týmu v nových 
zahraničních projektech 

 Příjemné moderní pracovní prostředí 
 Kromě nadstandardní základní mzdy 

následující zaměstnanecké benefity: 
o 25 dní dovolené + týden dodatkové dovolené 
o příplatek za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí 
o zkrácená pracovní doba 7 hodin ve 

dvousměnném provozu a benefitní režim 2. 
směny 

o firemní stravování a příspěvek na stravování 
o firemní zdravotní péče na pracovišti 
o zvýhodněné sportování – program Multisport 
o výuku angličtiny na pracovišti 
o příspěvek na bydlení pro mimopražské 
o další možnost a podpora vzdělávání se v oboru, 

hrazené kurzy, stáže 
o péči psychologa a kouče 
o nabídku kávy a občerstvení na pracovišti, 

sodovka k dispozici zdarma 
o společné firemní akce 
o benefity za mimořádné úkoly a roční prémie 

 

Vice o nabídce: http://www.ptc.cz/cs/kariera 

Zaujala Vás tato pozice? 

Splňujete uvedené požadavky? Pak budeme rádi, pokud zašlete Váš životopis, včetně motivačního dopisu 

a fotografie na email: 

hr@ptc.cz 

nebo nás kontaktujte na telefonu: 

222 998 989 

Těšíme se na spolupráci! Vaše Proton Therapy Center 
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