
Somos um grupo português com mais de 60 anos de existência que no sector da saúde e 
do bem-estar. Acreditamos que a qualidade dos nossos serviços e o nosso crescimento 
são o resultado da excelência dos nossos profissionais e por esse motivo pretendemos 
aumentar as nossas equipas e continuar a apostar e a cuidar da saúde da população. 

Atualmente, estamos a recrutar um/a Técnico/a de Radiologia para a zona de Cascais. 

O que procuramos e valorizamos: 

· Licenciatura em Radiologia 

· Experiência mínima de 6 anos na área; 

· Experiência obrigatória em ressonâncias magnéticas. 

· Boa capacidade de relacionamento interpessoal e interajuda; 

· Disponibilidade para horários rotativos, até às 21h de segunda a domingo. 

Poderá contar com: 

· Contrato de trabalho sem termo; 

· Integração numa das mais prestigiadas empresas de saúde; 

· Formação Inicial e Contínua; 

· Seguro de Saúde. 

Caso reúna os requisitos e tenha interesse em juntar-se à nossa equipa, envie-nos por 
favor, o seu CV atualizado! 

Tipo de oferta: Full-time 

Horário de trabalho: 

• Turno rotativo 
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Somos um grupo português com mais de 60 anos de existência que no sector da saúde e 
do bem-estar. Acreditamos que a qualidade dos nossos serviços e o nosso crescimento 
são o resultado da excelência dos nossos profissionais e por esse motivo pretendemos 
aumentar as nossas equipas e continuar a apostar e a cuidar da saúde da população. 

Atualmente, estamos a recrutar um/a Técnico/a de Radiologia para a zona de Algés-
Miraflores. 

O que procuramos e valorizamos: 

· Licenciatura em Radiologia 



· Experiência mínima de 6 anos na área; 

· Experiência obrigatória em ressonâncias magnéticas. 

· Boa capacidade de relacionamento interpessoal e interajuda; 

· Disponibilidade para horários rotativos, até às 21h de segunda a sábado; 

Poderá contar com: 

· Contrato de trabalho sem termo; 

· Integração numa das mais prestigiadas empresas de saúde; 

· Formação Inicial e Contínua; 

· Seguro de Saúde. 

Caso reúna os requisitos e tenha interesse em juntar-se à nossa equipa, envie-nos por 
favor, o seu CV atualizado! 

Tipo de oferta: Full-time 

Horário de trabalho: 

• Turno rotativo 

 


