
 

Job Opportunity 

January 25, 2021 

Senior Physicist, 
Portugal 
(multiple 
locations) 
Conditions: 

- Full Time 
- Permanent 

 
 Requirements:  

- At least 3 years’ professional experience  
- Experience in machine commissioning/QA (including absolute/relative 

dosimetry)  
- Planning expertise related to plan review and approval  
- Familiar with decreto lei no 108/2018 and clinical workflow implications  

 
All interested applicants should send their CV along with a letter explaining 
why they feel qualified to take up the position offered in English language via 
email to jobs@mercuriushealth.com. 
 
Please note that all applications received will be treated in the strictest 
confidence in line with all current laws concerning privacy and sharing of 
personal information.  
 
It is our policy to respond to all applicants and to share feedback concerning 
the status and success of the application and hence all applicants will receive 
feedback concerning their application. 
 
For more information about us please visit our website: 
https://www.mercuriushealth.com.  
 
 
 

 



 

Oferta de emprego 

 

25 de Janeiro de 2021 

Físico Sénior, 
Portugal (Várias 
localidades) 
Condições: 

- A tempo inteiro 
- Permanente 
  

Requisitos:  
- Pelo menos 3 anos de experiência profissional  
- Experiência em comissionamento de máquinas/QA (incluindo dosimetria 

absoluta/relativa)  
- Perícia de planeamento relacionada com a revisão e aprovação de planos  
- Familiarizado com o Decreto-lei nº 108/2018 e as implicações do fluxo de 

trabalho clínico  
 
Todos os candidatos interessados devem enviar o seu CV juntamente com uma 
carta explicando porque se sentem qualificados para ocupar o cargo oferecido, 
em língua inglesa, através de e-mail para jobs@mercuriushealth.com.  
 
Note-se que todas as candidaturas recebidas serão tratadas com a maior 
confidencialidade, em conformidade com todas as leis em vigor relativas à 
privacidade e partilha de informações pessoais.  
 
É nossa política responder a todos os candidatos e partilhar o feedback sobre o 
estado e sucesso da candidatura, pelo que todos os candidatos receberão 
feedback sobre a sua candidatura até. 
 
Para mais informações sobre nós, por favor visite o nosso website: 
https://www.mercuriushealth.com. 
 


