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OFERTA PRACY 

 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zatrudni pracownika w Zakładzie Medycyny Nuklearnej na 
stanowisko: Technika elektroradiologii. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 wykonywanie badań SPECT, SPECT/CT, planarnych i całego ciała – zgodnie z procedurami obowiązującymi w Zakładzie 
Medycyny Nuklearnej, 

 kontrola jakości aparatury, kontrola jakości radiofarmaceutyków, 

 radiofarmacja (rotacyjnie): elucja generatora molibdenowo - technetowego, przygotowywanie radiofarmaceutyków,  

 przygotowywanie dawek dla pacjentów – wg instrukcji obowiązujących w ZMN, 

Dodatkowym atutem będzie: 

 doświadczenie na stanowisku pracy technika elektroradiologii w zakresie diagnostyki obrazowej, w szczególności w 
zakresie diagnostyki radioizotopowej, w tym praca z urządzeniami SPECT/CT, 

 doświadczenie w zakresie radiofarmacji, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi sprzętu 
medycznego, komunikatów aparaturowych itp., 

Od kandydatów oczekujemy: 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika elektroradiologa lub elektroradiologa, 

 ważny certyfikat zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, 

 obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, dokładność, odpowiedzialność, 

 umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, 

 umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,  

 wysoka kultura osobista w kontaktach z pacjentami i z personelem, 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę; 

 dopłatę do wypoczynku oraz inne świadczenia socjalne; 

 możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach 

Dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny) prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@szpital.pila.pl w temacie 
wiadomości pisząc: „rekrutacja – Technik elektroradiologii” lub składać osobiście w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w 
Pile pok. D9. 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szpital Specjalistyczny im. Stanisława 
Staszica z siedzibą w Pile przy ul. Rydygiera 1.  
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