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H ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Προκηρύσσει την κάλυψη της θέσης του Υποδιευθυντή Ιατρικών Απεικονίσεων – Ιατρού
Ακτινοδιαγνωστικής της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31θέμα11/12-09-2018
απόφασης του Δ.Σ. (Α.Δ.Α. 6ΥΜ9ΟΡΡ3-ΖΑΑ),
Τα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή
τους είναι τα εξής:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται να
προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία.
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από ίδρυμα του εσωτερικού
ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον
τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης
απαλλαγής ή αναστολής.
Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής
από την υποχρέωση θητείας.
Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων υποχρεωτικά προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα εξής:
Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο, το οποίο
εφόσον έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ
για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία.
Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.

Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της
αγγλικής.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης)
Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος.
10ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας.
Εμπειρία σε αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και επεμβατική ακτινολογία, στην
υπερηχοτομογραφία και στη διενέργεια τρίπλεξ επαρκώς τεκμηριωμένη.
4ετής άσκηση της προσκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική
επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό.
Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις.
Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής
οικογένειας ως γονείς.
Για όλα τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς
και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι όσα δηλώνουν στο βιογραφικό τους
σημείωμα είναι αληθή και ότι κατόπιν της επιλογής, θα υποβάλλουν τα σχετικά παραστατικά,
στο hr@aemy.gr με την ένδειξη «Για τη θέση Υποδιευθυντή Ιατρικών Απεικονίσεων – Ιατρού
Ακτινοδιαγνωστικής» από 18/12/2018 – 04/01/2019.

Για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Σταύρος Αθανασιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος
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