
 

 

Fizician medical (Medisprof Cancer Center) 
 

Căutăm fizician medical full sau part-time în cadrul Medisprof Cancer Center, acreditat ISO 

9001/2008, CONAS, membru corespondent EORTC. 

Profilul candidatului: 

 Medisprof Cancer Center va dispune de două acceleratoare liniare. În funcție de 

indicații, tratamentele vor fi planificate și efectuate folosind tehnici de management 

respirator. 

 Se va ocupa de toate aspectele de fizică medicală din departamentul de radioterapie 

respectiv: calibrarea și comisionarea echipamentelor, asistență clinică, controlul de 

calitate al echipamentelor și a tratamentului administrat, respectarea legislației și 

regulilor de siguranță și licență a aparaturii. 

 Candidatul ideal va asigura îngrijiri excepționale axate pe pacient, îmbrățișând 

valorile noastre centrale de muncă în echipă, servicii, inovație, calitate, integritate și 

compasiune. Candidatul va deveni un membru deplin al echipei multidisciplinare care 

abordează cancerul într-un mod unic, tratând o sferă largă de localizări și înscriind 

pacienți în studii clinice. 

 

Responsabilități: 

 Răspunde pentru măsuratorile efectuate, documentare și asigurarea aspectelor de 

fizică și dozimetrie ale echipamentelor de radioterapie existente. Efectuează testările 

și comisionările necesare pentru toate echipamente. Aceasta include calibrarea 

surselor de radioterapie și actualizarea informațiilor privind modul de utilizare atunci 

când este nevoie. Documentează specificațiile tehnice, inclusiv frecvența testărilor 

necesare pentru echipamentele de radioterapie.  

 Verifică și menține un program de asigurare a calității privind administrarea corectă a 

tratamentului pentru fiecare pacient- doze, volum de iradiat conform planului de 

iradiere. 

 Răspunde de efectuarea achiziției de date privind planul de tratament, calcularea 

corectă a distribuției dozei de iradiere și setarea corectă a aparatelor de radioterapie 

care administrează planul respectiv. 

 Asistă radioterapeutul privind aspectele de fizică medicală și radiobiologie ale 

planului de radioterapie. Adaptează planul de tratament cu instrucțiunile necesare 

asistentului de radioterapie care urmează să administreze tratamentul. 



 

 

 Răspunde pentru măsuratorile dozei in-vivo și măsuratorile dozelor administrate 

pacienților de echipamentele utilizate . Asistă și interpretează pentru radioterapeut 

dozimetria in vivo pentru planul de tratament. 

 Controlează efectuarea modificărilor necesare administrării corecte a planului de 

tratament prin mulaje suplimentare, etc., pentru pacient. 

 Răspunde de obținerea și difuzarea informațiilor privind modificări ale bunelor 

practici în domeniul fizicii medicale pe care le implementează împreună cu șeful 

departamentului. 

 Asigură și asistă șeful departamentului când este cazul privind deciziile de utilizare, 

schimbare a echipamentelor de radioterapie, a personalului și a regulilor de bună 

practică. 

Condiții de muncă și factori de mediu: 

Locul de muncă presupune expunere posibilă la radiații, fapt pentru care este obligatorie 

purtarea unui ecuson cu film care este citit la intervale conforme cu legislația în vigoare, 

fizicianul fiind obligat să respecte toate procedurile legale ale instituției. Este obligatoriu să 

urmeze măsurile de prevenție și politicile de control a infecțiilor și manipulării materialelor 

periculoase și de protecție personală. 

Competențe căutate: 

Calificări 
 Licențiat în fizică medicală al unei unități de învățământ acreditată 

EU 

 
 Experiență de minim 3 ani (candidații fără experiență nu sunt 

excluși de la discuții dacă acceptă stagii de pregătire) 
Experiență  Experiență în tehnicile 3D 

  Experiență în tehnicile IMRT și SBRT (un plus) 

 Muncă în echipă 

 
 Demonstrează abilitatea de a lucra într-o echipă multi-

disciplinară 

  Demonstrează motivație și o abordare inovativă a postului 

  Abilități de comunicare și interpersonale 

 
 Demonstrează abilități de comunicare, inclusiv abilitatea de a 

prezenta informația într-un mod clar și concis 

  Muncă în echipa de cercetare - studii clinice 

 
 
Planificare și Organizare 

Competențe și 

cunoștințe 

specifice 

postului 

 Are o abordare flexibilă în legătură cu schimburile interne, gărzi, 

atitudine în muncă 



 

 

 
 

Cunoștințe 

 
 Demonstrează cunoașterea evoluțiilor terapeutice în zona de 

specializare 

  Demonstrează cunoașterea politicii spitalului 

 
 

Concentrarea pe pacient 

  Demonstrează concentrare pe calitate 

 
 Demonstrează abilitate de empatie și tratează pacienții, rudele și 

colegii cu demnitate și respect 

  
  

Competențe 

personale 

Toate posturile din cadrul Medisprof necesită un nivel înalt de 

flexibilitate pentru a asigura livrarea unui serviciu real și eficient. 

Astfel, deținătorul postului va trebui să demonstreze flexibilitate 

atunci când acest lucru îi este cerut de managerul de departament sau 

al spitalului. 

  

 

Alte observații: 

 Salariul propus este competitiv cu cele din Uniunea Europeană, diverse stimulente 

materiale fiind negociabile. Echipa managerială este deschisă, ca și până în prezent, la 

susținerea de proiecte de dezvoltare personală pe linie profesională atât administrativ 

cât și material. 

 Se va oferi training în tehnicile IMRT, radioterapie stereotactică și managementul 

mișcării respiratorii.  

 

CV-ul și scrisoarea de intenție se trimit pe adresa de e-mail: 

casandracocoi@medisprof.ro 

Te așteptăm în echipa Medisprof! 

mailto:casandracocoi@medisprof.ro

