
 

 

ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ   

  
Απαραίτητα προσόντα 

• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με 

αναγνώριση ειδικότητας 

• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών 

τομογραφιών. 

• Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό 

Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο 

Προσφέρονται: 

• Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει: 

o Ετήσιες απολαβές: €100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και 

προσόντων(Full – time position) 

o Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice) 

o Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και 

οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική 

• Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβών 

(ισχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού) 

• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης 

• Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις 

αρμόδιες κυπριακές αρχές 

• Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com  

  
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε 

στο +35722861030 
  

_____________ 

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη 

τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα 
προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. 

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων 
(24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. 
Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου 
το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά 
σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr 
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