Θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για ακτινολόγους στην κεντρική Δανία
Το Τμήμα Ακτινολογίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Δανίας προσφέρει θέσεις εργασίας σε ειδικευμένους
ιατρούς ακτινολόγους, στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Viborg.
Στο Τμήμα πραγματοποιούνται ετησίως περισσότερες από 112.000 απεικονίσεις, ὀπως για παράδειγμα:
συμβατικές ακτινογραφίες (X-ray), μαστογραφίες, αγγειογραφίες, υπερηχοτομογραφίες και μαγνητικές
τομογραφίες καθώς και επεμβάσεις (βιοψία, αποστράγγιση, τοποθέτηση stent κλπ.) και περίπου 10.000
μαστογραφίες. Το Τμήμα χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφοριών ακτινών-Χ (RIS), σύστημα διαχείρισης και
καταγραφής πληροφοριών (PACS) και ψηφιακή υπαγόρευση.
Το Τμήμα Ακτινολογίας στο Viborg
Το τμήμα Ακτινολογίας του Viborg είναι το μεγαλύτερο στην περιοχή στους τομείς μελέτης και θεραπείας και
με πλἠρη κάλυψη έκτακτων αναγκών (24/7). Διαθέτει τον μεγαλὐτερο αριθμό ακτινολόγων στην περιοχή και
αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης για μελλοντικούς ειδικούς ακτινολόγους.
Επἰσης προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις για το διαγνωστικό (ακτινολογικό) τμήμα με flat-panel
συμβατικών ακτινών-X, αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας, 4 υπερηχογράφους, 3 multi-slice CT
scanners και 2 1.5 T μαγνητικούς τομογράφους.
Τμήμα Μαστογραφίας (Viborg)
Η Μονάδα Μαστογραφίας μαζί με το χειρουργικό τμήμα εξωτερικών ιατρείων αποτελούν μία μονάδα, η
κλινική μαστού του Viborg βρίσκεται στον ίδιο όροφο με το τμήμα ακτινών-X και υπερηχογράφων του Viborg.
Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ ακτινολόγων, χειρουργών, ογκολόγων και παθολόγων σε περιπτώσεις
ασθενών που αναφέρονται με υποψία καρκίνου του μαστού.
Hospitalsenheden Midt
Με την ονομασία Νοσοκομειακό Κέντρο, τα Περιφερειακά Νοσοκομεία του Viborg, Silkeborg, Skive και
Hammel Neuro Center, συγκεντρώθηκαν το 2011 σε έναν οργανισμό με κοινή νοσοκομειακή διαχείριση.
Τα τέσσερα περιφερειακά νοσοκομεία μαζί απασχολούν περίπου 4.300 υπαλλήλους και δέχονται ετησίως
περισσότερους απὀ 372.000 ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία και 45.000 ασθενείς για εισαγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Viborg:
http://www.visitviborg.com/ln-int/viborg/holiday-viborg
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Προσφορά:
•

Συμβόλαιο μόνιμης εργασίας μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

•

Απολαβές από 7.000€ μηνιαἰως / 90.000€ ετησίως. Πληρωμή υπερωρίας.

•

Εκπαιδευτικά προγράμματα εντός ωρών εργασίας.

•

Βοήθεια στην εύρεση κατοικίας, σχολείου, παιδικού σταθμού.

•

Επίσκεψη στη Δανία (study tour) για την πρώτη συνέντευξη στο νοσοκομείο και για καλύτερη γνωριμία
με την περιοχή και το εργασιακό περιβάλλον

•

Βοήθεια με την μετεγκατάσταση στη Δανία.

•

Εντατικό τμήμα εκμάθησης γλὠσσας (Δανική) για τον υποψήφιο και την οικογένειά του.

•

Κατά τη διἀρκεια των μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας προσφέρεται μηνιαία αμοιβή 700€ (καθαρά)
καθώς και 70€ (καθαρά) τον μήνα για κάθε ανήλικο τέκνο, δωρεάν διαμονή και μεταφορά για όλη την
οικογένεια.

• Εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη.
Ὀλες οι υπηρεσίες της MediCarrera παρέχονται δωρεάν στους υποψηφίους.
http://www.medicarrera.com/docs/12reasonswhyDenmark.pdf
Για περισσὀτερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: matina@medicarrera.com
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