
 

 

Medic radioterapeut (Medisprof Cancer Center) 
 

Căutăm medic specialist oncologie-radioterapie 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. 

 În afară activității curente - consultații și tratament - va fi implicat activ în activitatea 

de cercetare clinică a centrului și activitatea educațională organizată de Asociația 

Medisprof. 

 Implicarea în activitatea de cercetare clinică presupune o poziție de subinvestigator 

și/sau investigator principal într-o echipă care în ultimii 5 ani a efectuat peste 50 de 

studii clinice și care cuprinde în acest moment 14 membri ( subinvestigatori, asistente 

medicale, asistenți de cercetare -in house, farmaciști, data entry personnel, jurist). 

 Se dorește implicarea activă în cadrul echipelor multidisciplinare de decizie 

terapeutică asigurată prin comisiile deja existente și prin formarea unora noi împreună 

cu departamentul de radioterapie și imagistică al Medisprof Cancer Center.  

 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 personale și profesionale: 

Deținătorul postului trebuie să: 

 Fie la zi cu toate procedurile internaționale de tratament 

 Să se asigure că planul de iradiere este făcut în concordanță cu standardele 

internaționale 

 Lucreze într-o echipă formată din fizician și tehnician pentru a asigura cel mai bun 

plan de îngrijiri 

 Informeze pacienții în legătură cu beneficiile și efectele secundare ale tratamentului 

 Fie responsabil pentru definirea volumelor țintă și aprobă planul de iradiere final 



 

 

 Fie responsabil de analiza offline și online a toate imaginilor cerute la unitate de 

tratament 

 Fie responsabil de controlul pacienților în tratamentul săptămânal 

 Gestioneze efectele adverse induse de iradiere 

 În caz de erori, face cunoștință eroarea pacientului și face toți pașii necesari pentru 

evitarea altor erori (consultându-se cu toată echipă, inclusiv cu tehnicienii și 

fizicienii) 

 Participe la timp la toate sesiunile educaționale obligatorii 

 Mențină un portofoliu profesional 

 Se folosească de toate oportunitățile de a educa pacienții și familiile lor 

 Fie supervizor al studenților 

 Participe la evaluarea profesională 

Responsabilități educaționale: 

Deținătorul postului va participa la introducerea personalului de asistență, terapie și suport și 

își va asuma responsabilitatea pentru nevoile proprii de învățare și dezvoltare.  

Alte îndatoriri și responsabilități: 

 Să folosească într-un mod eficient abilitățile de management al timpului 

 Să mențină aparența profesională și codul de ținută 

 Să se conformeze cu regulile de absenteism sau întârziere 

 Să participe la ședințe, să citească e-mailurile și alte informări 

 

Competențe căutate: 

Calificări  Completarea specialității de radioterapie 

  Specialist de cel putin 3 ani 
Experiență  Experiență în tehnicile 3D 

  Experiență în tehnicile IMRT (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. De asemenea, medicul radioterapeut va beneficia de participări 

la cursuri și congrese internaționale, în funcție de nevoile sale.  

 

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

