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OGŁOSZENIE O PRACĘ
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Meditech Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą handlową z 16-letnim doświadczeniem na rynku medycznym. Jesteśmy
autoryzowanym dystrybutorem aparatury rentgenodiagnostycznej, endoskopów oraz akcesoriów endoskopowych
producentów o światowej renomie.
Firma oferuje także usługi komplementarne: serwis aparatury rtg i testy specjalistyczne.
Warto podkreślić nasz dynamiczny rozwój w zakresie teleradiologii oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla
szpitali: ucyfrowienie-RIS/PACS.
DZIAŁ SERWISU
Serwis Meditech działa w sektorze medycznym od kilkunastu lat. Dynamiczny rozwój działu nierozerwalnie łączy się
wysoką jakością świadczonych przez nas usług.
Długoletnie doświadczenie, wiedza i kompetencje potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami gwarantują
przeprowadzenie przez nasz serwis szybkiej i trafnej diagnozy oraz skutecznej naprawy.

Jeśli posiadasz wiedzę z zakresu automatyki lub/i robotyki, zapał
oraz chęć do pracy i przyswajania nowych informacji zapraszamy Cię do
wzięcia udziału w naborze na stanowisko:
Serwisant urządzeń RTG
Miejsce pracy: Komorniki k/ Poznania (biuro), Polska (wyjazdy)
Opis stanowiska:






Montaż nowych aparatów RTG
Wykonywanie przeglądów i napraw aparatury RTG zgodnie ze specyfikacją producenta
Wsparcie techniczne dla klientów
Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych prac
Dbanie o najwyższy poziom obsługi klientów na terenie kraju

Oferujemy:







Stabilne zatrudnienie w dobrze rozwijającej się firmie
Okres próbny, a następnie staż lub umowa o pracę
Możliwość rozwoju, szkolenia
Motywujący system wynagrodzeń
Dostęp do najnowocześniejszych technologii
Pracę w młodym, dynamicznym zespole

Podania prosimy kierować na adres mailowy: mpacholak@meditech.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez firmę Meditech Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach k/ Poznania ."

PORTFOLIO PRODUKTOWE MEDITECH SP. Z O.O. (KILKA WYBRANYCH MODELI APARATÓW RTG)

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI KOSTNO-PŁUCNY z zawieszeniem sufitowym Intuition PRO oraz Precision DR

Zawieszenie sufitowe szwedzkiej firmy, będące najbardziej ergonomiczną formą
aparatu RTG, od modelu Intuition po Precision T3 udowadnia, że efektywność i
przyjazne otoczenie pozytywnie wpływają na komfort pracy. Liczne przemyślane
udogodnienia sprawiają, że urządzenia firmy Arcoma są łatwe w obsłudze a
najwyższy poziom obrazowania pozwala postawić precyzyjną diagnozę.

TOMOGRAF KOMPUTEROWY PHILIPS BRILLIANCE CT 16

Tomograf Brilliance CT w konfiguracji 16-kanałowej to wysokowydajne
rozwiązanie doskonale przystosowane do wykonywania rutynowych badań
tomograficznych, angiografii TK i zaawansowanych zabiegów medycznych
wymagających czułości na ruch, takich jak kolonografia TK czy badania płuc.

MAMMOGRAF CYFROWY HELIANTHUS BYM
Mammografy Helianthus ą kompletnym rozwiązaniem dla

pełnozakresowych

badań mammograficznych, zoptymalizowanych dla cyfrowego obrazowania
badań przesiewowych w kierunku raka piersi i procedur diagnostycznych.
Amorficzny selen jest najbardziej zaawansowaną technologią do osiągnięcia
najwyższego stosunku sygnał/szum, która zapewnia większą wydajność w
porównaniu

do

innych

znanych

technologii. Z

amorficznego

selenu

promieniowanie przekształca się bezpośrednio do ładunków elektrycznych, nie
opierając się na pośrednim etapie konwersji energii promieniowania na światło.
Ta bezpośrednia detekcja pozwala uniknąć efektu dyfuzji, który sprawia, że
pogarsza się jakość obrazu oraz daje wyraźny sygnał i zachowuje ostrość obrazu.

WIĘCEJ PRODUKTÓW I USŁUG ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE WWW.MEDITECH.PL

