
  

Radiologický asistent/-ka, Praha 
EUC Klinika Praha je moderní, pro klientsky orientovaná, ambulantní klinika s propojenou péčí pod 

jednou střechou. 

Inspirujeme se světovými trendy. Naše služby jsou založené nejen na dobré medicíně, ale 

také na kvalitní komunikaci s pacientem a dobré organizaci péče. Velkou pozornost 

věnujeme zavádění on-line služeb a digitalizaci zdravotní péče. Podporujeme naše 

pracovníky ve vzdělávání a uplatňovaní kompetencí, které jim náleží, a vážíme si jejich 

odborných znalostí. 

 Nabízíme Vám: 
• Budete mít více času na vaši rodinu a vaše koníčky – práce na naší ambulantní klinice je bez 

nočních a víkendových služeb 

• Budete obklopeni dobrým týmem – na své kolegyně i na svou šéfku se můžete spolehnout. Je pro 

nás důležité vycházet si oboustranně vstříc 

• Podpoříme vás v možnosti uplatnit vaše odborné kompetence a rozvíjet se v tom, co vás nejvíce 

baví 

• Můžete si dovolit dovolenou a dokonce i nemocenskou. 

• Místo pracoviště: EUC Klinika Kartouzská (Praha 5) 

 

A k tomu dostanete: 
• 5 týdnů dovolené + 3 dny na zotavení (sick days) 

• Benefitní karta Sodexo 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Peněžitý příspěvek na stravování 

• Zvýhodněnou kartu Multisport 

• Slevy na firemní zboží 

• Zaměstnanecký program EUC Plus (poskytování lékařské péče on-line) 

• Příspěvek na stravování 

• Podporujeme vzdělávání - 10 dní placeného volna + finanční příspěvek 

 

Bez čeho se neobejdeme: 
• Bez vašeho odborného vzdělání v oboru radiologický asistent – odborná a zdravotní způsobilost k 

výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Podmínkou je také registrace NCO-

NZO (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu) 

• Bez chuti jít do toho s námi a zkvalitňovat péči o pacienta 

• Praxe je vítána – není podmínkou 

 

Přijďte se k nám podívat! Domluvte si nezávazně schůzku, rádi vám 

zodpovíme vaše otázky. Těšíme se na Vaše reakce a případné setkání. 

 

Lenka Kalmusová, lenka.kalmusova@euc.cz, +420606049102 
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