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NABÍDKA PRÁCE 

 

 

RADIOLOGICKÝ ASISTENT 

 

 

Charakteristika pozice 

Jedná se o práci radiologického asistenta na radiodiagnostickém oddělení menší městské 
nemocnice ve městě Slaný. Oddělení je vybaveno dvěma RTG pracovišti, z nichž jedno 
je digitální skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna, kde se provádí většina radiografických 
výkonů včetně občasných intervencí. Druhým pracovištěm je statická RTG soustava GE. 
Dále je pracoviště vybaveno jedním pojízdným RTG přístrojem pro snímkování na odděleních. 
A C - ramenem určeným pro peroperační skiagrafii a skiaskopii. Součástí pracoviště 
je i sonograf Toshiba, a především 64 řadý výpočetní tomograf firmy GE. 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

 VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru radiologický asistent dle platné legislativy 
 Znalost běžných skiaskopických a skiagrafických výkonů 
 Ochota pracovat na výpočetním tomografu - CT 
 Dobrou znalost MS Office 
 Praxe v radiodiagnostice vítána 
 Vhodné i pro absolventy 
 Profesionální přístup ke klientům i kolegům 
 Práce v pohotovostním režimu 

 

Co bude vaší náplní práce 

 Provádění skiagrafických výkonů (digitalizované pracoviště) 
 Provádění skiaskopických výkonů (digitalizované pracoviště) 
 Provádění skiaskopicko-skiagrafických výkonů na operačních sálech 
 Vyšetřování na výpočetním tomografu - CT 
 Obsluha pojízdné skiagrafie 
 Práce s informačním systémem, kódování vyšetření pro pojišťovny 
 Práce se systémem PACS 
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Na co se u nás můžete těšit 

 Na zajímavou práci v menší městské nemocnici 
 Na zajímavou práci na výpočetním tomografu, základní intervenční výkony + kostní 

densitometrii 
 Na zodpovědné zaškolení a odborné vedení 
 Na příležitost osobního a profesního rozvoje, proplácené vzdělávání a další benefity 
 Na odborný a přátelský kolektiv 
 Na férový přístup, přátelské prostředí a otevřenou komunikaci 

 

 

Co vám můžeme nabídnout 

 Plný i zkrácený pracovní úvazek, případně nabídku služeb pro externisty 
 Odpovídající platové ohodnocení (11. platová třída, zvláštní příplatky)  
 6 týdnů dovolené 
 Zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, dovolenou, dojíždění, dětské tábory, 

firemní mateřská školka, slevy v nemocniční lékárně, možnost ubytování nebo získání bytu 
- po nástupní praxi) 

 Vzdělání v oboru (proplácené) 
 Příjemné pracovní prostředí 
 Klidné pracoviště 
 Nástup možný ihned 

 

 

 

Místo pracoviště / kontakt 

 Vedoucí RA Ing. Tomáš Dušek 
 Tel.:   774 203 330 

 Email.:  tomas.dusek@nemsl.cz 
 Adresa.: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, Česká republika 

Zasláním životopisu udělujete společnosti Nemocnici Slaný souhlas se zpracováním 
a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. na dobu 
neurčitou resp. do odvolání. Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném 
životopise jsou pravdivé a přesné. 
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