Emprego 2017

Técnico de Cardiopneumologia - Alemanha
06/12/2017

Técnico de Cardiopneumologia interessado em trabalhar em Hospital na Alemanha (de
referência em Cardiologia) com ordenado mensal de 3000€ e com curso de alemão grátis
durante 6 meses!
Para mais informações entrar em contacto com o Hospital de Vila Real 259300500 para a
extensão 5894 ou para o serviço de sangue e pedir para falar com a Dra Jovita. Técnico/a
de Cardiopneumologia –full-time (Beja)
27/11/2017

Detalhe da Função

A K-med XXI, empresa de referência que atua há mais de 10 anos na área da Saúde
Ocupacional, recruta Técnico/a de Cardiopneumologia, para integrar a sua Equipa de Beja.

Perfil da/o Candidata/o:

- Disponibilidade para trabalho a tempo inteiro, em Beja;

- Boas competências na realização e análise de electrocardiografia e espirometria;

- Com forte autonomia e capacidade de organização de serviço em contexto multidisciplinar;

- Disponível para realizar tarefas administrativas de apoio;
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- Carta de condução (fator eliminatório) e disponibilidade para condução de Unidade Móvel de
Saúde em curtas ou longas distâncias.

Oferecemos:

- Perspectiva de continuidade;

- Benefícios empresariais;

- Oportunidade de formação contínua e desenvolvimento pessoal e profissional.

Ver oferta de emprego

Técnico (A) De Cardiopneumologia
23/11/2017

Detalhes da Vaga

Precisa-se de Técnico(a) de Cardiopneumologia *URGENTE* (Lisboa)

Pretende-se:
- Experiência na função (sobretudo na realização de Electrocardiogramas e Provas de
Esforço);
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- Disponibilidade imediata;
- Regime de Prestação de Serviços.

Ver oferta de emprego
Aberto Concurso para TDT de Cardiopneumologia – Hospital Fernando Fonseca 16/11/2017
Ver oferta de emprego Téncico(a)de Cardiopneumologia

06/11/2017

Descrição Do Emprego
Empregador: Lab. Pat. Clínica Mª T. Malheiro e Grade
Tipo de contrato: Tempo Inteiro
Data de publicação: 23-9-2017
Zona Bragança
Categoria da oferta Saúde / Medicina / Enfermagem
Descrição Da Oferta
Laboratório de Analises Clínicas pretende contratar Técnicos de Cardiopneumologia para zona
de Mogadouro.
Requisitos/Preferências
Elegível para Estagio Profissional (Preferencial)

Ver oferta de emprego
Tecnica(o) Cardiopneumologia
06/11/2017

Procuramos Técnica(o) de Cardiopneumologia
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Área de actuação: Vila Pouca de Aguiar/Ribeira de Pena
Perfil:

- Cardiopneumologia
- Carta de condução
- Espírito empreendedor e capacidade de iniciativa;
- Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horários;
- Elevado nível de competências interpessoais e responsabilidade;
Oferecemos:
- Remuneração equivalente ao perfil selecionado;

Ver oferta de emprego
Técnico de Cardiopneumologia (M/F)
06/11/2017

O Grupo HPA SAÚDE, para fazer face a necessidades atuais, pretende admitir um(a)
TÉCNICO(A) DE CARDIOPNEUMOLOGIA, para a zona do Sotavento, com os seguintes
requisitos e perfil de competências:
-

Licenciatura em Cardiopneumologia
Será valorizada a experiência na realização de exames complementares de diagnóstico
Capacidade de comunicação na língua Inglesa, dotado de boa fluência verbal e escrita
Sentido de excelência de serviço e orientação para o cliente
Facilidade de utilização de aplicações informáticas
Carta de condução e viatura própria.

Ver oferta de emprego
Técnico de Cardiopneumologia Zona de Coimbra (M/F)
27/10/2017
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A Kelly Services Healthcare encontra-se em processo de recrutamento para a função na área
da saúde - Técnico de Cardiopneumologia (F/M)
Local de trabalho - Coimbra
Funções:
Suporte aos processos de vendas, fornecimento de soluções in vivo/in vitro e serviços
inovadores na área da saúde
Monotorização das necessidades do mercado;
Participação em apresentações/demonstrações e trade shows das soluções tecnológicas;
Requisitos:
- Licenciatura na área da saúde em Cardiopneumologia
- Bons conhecimentos de Inglês
- Conhecimentos e gosto pela área de ultrasons
- Excelente capacidade de aprendizagem, comunicação e de relacionamento humano;
- Interesse na área de Vendas
- Boa capacidade de trabalho em equipa, organização, iniciativa, orientação para resultados, e
orientação para o cliente ;
- Domínio de ferramentas informáticas básicas e facilidade na aprendizagem do uso de
aplicações específicas para a actividade (software de equipamentos, e outros meios)
- Carta de condução - superior a 2 anos;
- Disponibilidade na fase inicial (3 a 6 meses) para residir se necessário na área de Lisboa ou
Porto.
Oferece-se:
Projeto aliciante com continuidade
Contrato de estágio de 12 meses remunerado
Seguro de saúde

Ver oferta de emprego
Aberto Concurso de TSDT de Cardiopneumologia – ULS Litoral Alentejano
23/10/2017

Caros seguidores e amigos, abriu hoje, 19/10/2017, um concurso para reserva de recrutamento
de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica de Cardiopneumologia na Unidade Local
de Saúde do Litoral Alentejano:

5 / 16

Emprego 2017

-

Aviso n.º 8/2017- TSDT – Técnicos de Cardiopneumologia – Publicado em 19-10-2017
Formulário de Candidatura ULSLA

Todas as questões deverão ser colocadas à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.

Ver oferta de emprego
Tecnica(o) Cardiopneumologia
19/10/2017

Procuramos Técnica(o) de Cardiopneumologia
Área de actuação: Vila Pouca de Aguiar/Ribeira de Pena
Perfil:

- Licenciatura Cardiopneumologia
- Carta de condução
- Espírito empreendedor e capacidade de iniciativa;
- Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horários;
- Elevado nível de competências interpessoais e responsabilidade;
Oferecemos:
- Remuneração equivalente ao perfil selecionado;
Ver oferta de emprego
Técnico de Cardiopneumologista (m/f) para UMS - Lisboa
17/10/2017

A PREVIMED, é uma empresa pioneira na prestação de serviços de Segurança e Saúde no
trabalho em Portugal, há mais de 20 anos.
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Está em processo de recrutamento para a função de Técnico de Cardiopneumologista (m/f)
para UMS com o seguinte perfil:
- Experiência na área da medicina no trabalho (preferencial);
- Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horários;
- Elevado nível de competências interpessoais e responsabilidade;
- Motivação para trabalho em equipa;
- Residência em Lisboa ou arredores;
- Disponibilidade imediata;
- Carta de condução;
- CAP de Formador também será tido em conta.
Oferta:

Horário de Full-time;
Integração em empresa Sólida;
Vencimento compatível com as competências e experiência demonstradas.

Ver oferta de emprego
Técnicos de Cardiopneumologia para Naas, Irlanda
06/10/2017

A Cpl Healthcare está à procura de Técnicos de Cardiopneumologia para trabalhar em Naas, a
45 min. de Dublin.

Esta é uma óptima oportunidade para profissionais que queiram iniciar a sua carreira no
estrangeiro e que ambicionem progredir na carreira.

O contrato inicial é de 9 meses, mas com possibilidade de extensão se assim o desejar o
candidato, e terá início em Novembro de 2017.

A faixa salarial vai de €34,719 a €52,320, de acordo com a experiência.
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É desejável mas não essencial que os candidatos tenham experiência em ecocardiograma.

Interessado? Gostaria de ter mais informações?

Envie o seu CV em inglês para infopt@cplhealthcare.com

Ver oferta de emprego
Técnico de cardiopneumologia
06/10/2017

Detalhe da Função

Empresa na área da Saúde e Segurança no Trabalho recruta Técnico de cardiopneumologia

Requisitos:

Licenciatura em Cardiopneumologia;

Carta de Condução.
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Competências solicitadas:

Disponibilidade;

Excelente domínio de competências tecnológicas , na óptica do utilizador;

Boa capacidade de comunicação e influência;

Proatividade;

Ver oferta de emprego
Técnico de Cardiopneumologia (m/f) - Auto Europa (Palmela)
03/10/2017

A SAGIES, empresa voccionada para a prestação de serviços de Segyrança e Saúde no
Trabalho, pretende reforçar a sua equipa de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica com um
profissional com competências na área da Cardiopneumologia.

Requisitos:
- Licenciatura em Cardiopneumologia

Nota: Disponibilidade para o horário entre as 15H30 e as 24H;
Disponibilidade para projecto temporário de 30 Outubro a 31 Dezembro.
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Competências:
- Orientação para a qualidade
- Orientação para o Cliente
- Dinamismo e proatividade
- Organização e planeamento
- Sentido de equipa e espírito de entreajuda.
Ver oferta de emprego Técnico de Cardiopneumologia - Leiria - Tempo Inteiro
25/09/2017
Descrição Do Emprego
Empregador: POTENCIALGLOBAL
Tipo de contrato: Tempo Inteiro
Data de publicação: 28-7-2017
Zona Leiria
Categoria da oferta Saúde / Medicina / Enfermagem
Descrição Da Oferta
Empresa prestadora de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho pretende contratar
Técnico de Cardiopneumologia, para trabalhar no âmbito da Medicina no Trabalho, para a zona
de Leiria.
Requisitos Adequados
-

Licenciatura na área em apreço (obrigatório)
Disponibilidade para viajar
Elevado sentido de responsabilidade
Dinamismo e simpatia

Benefícios
- Remuneração compatível com a função.
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- Entrada imediata
Ver oferta de emprego

Cardiopneumologia (m/f)

22/09/2017
Estágio Profissional – Cardiopneumologia (m/f)
A Medtronic, empresa líder mundial em tecnologias da saúde, procura recém-licenciados em
Cardiopneumologia para estágio profissional.

A organização oferece condições propícias à aprendizagem, evolução de conhecimento e
responsabilidades e possibilidade de trabalhar junto de equipa multinacional.

Com mais de 90.000 colaboradores a nível mundial e presente em mais de 160 países, a
Medtronic oferece soluções que aliviam a dor, restabelecem a saúde e prolongam a vida de
milhares de pessoas que sofrem de doenças crónicas. Nos últimos 11 anos, a Medtronic
Portugal foi reconhecida anualmente como um Great Place to Work.

Requisitos dos Candidatos:

- Formação em Cardiopneumologia;

- Domínio da língua Inglesa;

- Boas capacidades de comunicação e de relacionamento interpessoal;

- Competências de organização e gestão de tempo;
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- Dinamismo e proatividade;

- Sentido de responsabilidade.

Informação Adicional:

Os candidatos selecionados serão contatados no decorrer das próximas semanas.

Para mais informações consulte o site da Medtronic.

Ver oferta de emprego
Técnico(a) de Cardiopneumologia
21/09/2017
Anúncio: Empresa de Saúde Ocupacional, selecciona Técnico(a) de Cardiopneumologia,
(não é para Unidade Móvel).
Resposta com CV e fotografia. Tipo de oferta:
Tempo Inteiro.
Dáse preferência a experiência na área da Medicina do Trabalho.
Ver oferta de emprego

Técnico de Cardiopneumologia (M/F) 20/09/2017 Descrição da vaga
Laboratório de Analises Clínicas pretende recrutar Técnicos de Cardiopneumologia para zona
de Mogadouro.
Ver oferta de emprego
Cardiopneumologista para empresa de CRD
19/09/2017
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Descrição:
Procuramos Profissional de Saúde (Licenciatura em Cardiopneumologia) para colaboração
em Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD).
Distritos de atuação: Viana do Castelo
Perfil:
- Licenciatura em Cardiopneumologia
- Experiência mínima de 3 meses em Ventilação Mecânica Não Invasiva ou Cuidados
Respiratórios Domiciliários (fator valorizável);
- Carta de condução com viatura própria
- Espírito empreendedor e capacidade de iniciativa;
- Disponibilidade imediata para formação;
- Área de residência no distrito em questão.
Oferecemos:
- Remuneração equivalente ao perfil selecionado;
- Formação profissional contínua.
Ver oferta de emprego Precisa -se Técnica (o) de Cardiopneumologia - URGENTE * Porto
19/09/2017

Disponibilidade para a semana de 25 a 29 de setembro, no Porto.

Requisitos:
- Com experiência;
- Área da Medicina de Trabalho;
- Regime de prestação de serviços.

Ver oferta de emprego
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Técnicos de Cardiopneumologia
19/09/2017

Detalhe da Função
A Cpl Healthcare está à procura de Técnicos de Cardiopneumologia ou
Fisiologia Clínica para um Hospital Privado em Dublin. Começo imediato.
Salário e benefícios:
-

Salário entre 43,611 e €57,167
Contrato permanente a tempo inteiro
24 dias de férias + 9 feriados
Pagamento extra por turnos de trabalho adicionais e horas extras
Excelente programa de integração no hospital
A 20 min. do centro da cidade

Responsabilidades:
- Assistir na execução e efectuar todos os exames prestados pelo departamento, incluindo
ECG, Holter Monitoring, stress testing e Echo;
- Interpretar os testes, fazer relatórios preliminares e avisar o pessoal médico em caso de
alguma anomalia grave;
- Assistir na manutenção de todos os procedimentos e protocolos do departamento,
incluindo controlo de infecção e higiene geral do laboratório;
- Assistir no cuidado ao paciente, como por exemplo preparar e confortar o paciente.
Candidatos interessados deverão possuir:
- Licenciatura em Fisiologia Clínica ou Cardiopneumologia;
- Experiência em Elecro-Phisiology (preferencial).

Ver oferta de emprego
Cardiopneumologista
18/09/2017
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Descrição Do Emprego
Empregador: Anonimo
Tipo de contrato: Tempo Inteiro
Data de publicação: 7-8-2017
Zona Lisboa
Categoria da oferta Saúde / Medicina / Enfermagem
Descrição Da Oferta
Contratamos Vários Profissionais de Saúde (Licenciatura em Cardiopneumologia).
Distritos de atuação: Lisboa.
Perfil
- Licenciatura Cardiopneumologia;
- Experiência mínima de 3 meses em Ventilação Mecânica Não Invasiva ou Cuidados
Respiratórios Domiciliários (fator valorizável);
- Carta de condução com viatura própria;
- Espírito empreendedor e capacidade de iniciativa;
- Disponibilidade imediata para formação;
- Área de residência em Lisboa Norte (Torres Vedras/Mafra).

Benefícios
- Remuneração equivalente ao perfil selecionado;
- Formação profissional contínua.

Ver oferta de emprego
Cardiopneumologista - Alentejo
18/09/2017

Descrição Do Emprego
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Empregador: Acail Grupo
Tipo de contrato: Tempo Inteiro
Data de publicação: 3-8-2017
Zona Evora
Categoria da oferta Saúde / Medicina / Enfermagem
Descrição Da Oferta
<
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