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A medicina nuclear do Inselspital em Berna é um dos maiores e mais eficientes departamentos de medicina nuclear na Suíça. 
Oferecemos todo um espectro de métodos modernos de exames de diagnóstico e terapêutica. Cerca de 50 colaboradores de 
vários grupos profissionais estão ao serviço de todos os nossos doentes. 
 

Principais funções/ tarefas: 
 

 

 Execução profissional e independente de exames de diagnóstico e terapêutica orientados ao doente  

 Manuseio seguro e correcto na aplicação de substâncias marcadas radioativamente 

 Acompanhamento dos doentes antes , durante e após a realização dos exames 

 Realização de exames a doentes de estudo  
 

Principais competências/ Perfil esperado: 
 
 

 Licenciatura concluída na área de Radiologia / Medicina Nuclear  

 Comprometimento, flexibilidade, assim como método de trabalho independente e consciente, onde o alto nível de inicia-
tiva e comunicação são valorizados 

 Disposição para o trabalho em equipa interprofissional  

 Experiência em medicina nuclear 

 Bom conhecimento falado e escrito em alemão 

 Conhecimento em línguas estrangeiras são uma vantagem 

A nossa oferta: 

 Equipa de trabalho motivada, comprometida e inovadora 

 Equipamentos de medicina nuclear altamente modernos   

 Ambiente de trabalho confortável (de Segunda a Sexta-feira e sem turnos) 

 Treinamento em toda a nossa gama de exames (Medicina Nuclear convencional, PET/CT, Terapias, entre outros) 

 Oportunidade de trabalho científico e académico  

 Oportunidade de aprendizagem contínua na área 

 Possibilidade de ajuda para encontrar curso de aperfeiçoamento da língua alemã 

 Ajuda na integração a um novo País (Documentos oficiais, encontrar estadia para os primeiros meses, entre outros ) 

Teremos todo o gosto e disponibilidade em fornecer-lhe mais informações. O nosso departamento terá todo o prazer em receber os 
seus documentos de candidatura, para tal pode contatar-nos através dos seguintes endereços de E-mail ou por via telefónica: 
 

Marco Viscione 

Chefe de Técnicos de Radiologia do Departamento  
E-mail.: marco.viscione@insel.ch  
Tel.:+41 31 632 36 49 
 

Sabine Lanz, M.A. 
Gerente de Departamento  
E-mail.: sabine.lanz@insel.ch  
Tel.:+41 31 632 28 05 

 

 

 


