Αιτήσεις αποκλειστικά μέσω των
εξουσιοδοτημένων Συμβούλων
Καριέρας και Ανθρώπινου ∆υναμικού!
Θέση εργασίας: Εν ονόματει ενός καινοτόμου γενικού οικογενειακού ιατρείου στη ΒάδηΒυρτεμβέργη αναλαμβάνουμε την κάλυψη της παρακάτω θέσης το συντομότερο δυνατόν.

Ειδικευμένος/-η γενικός/-ή ιατρός
Ο εργοδότης
∆ιαθέτει συνολικά τρία μοντέρνα εξοπλισμένα ιατρεία και προσφέρει στους ασθενείς πέρα από το
συνολικό φάσμα της γενικής ιατρικής επιπλέον υπηρεσίες. Το ιατρείο διαθέτει πολύ καλές δομές
συνεργασίας στην περιοχή και αποτελεί διδακτικό χώρο μίας παν/κής κλινικής για ειδικευόμενους
ιατρούς.
Ο χώρος εργασίας
Μία ομάδα αποτελούμενη από 8 ιατρούς ασχολείται με τη φροντίδα ασθενών όλων των ηλικιών. Εκτός
από τις συνηθισμένες ιατρικές διαδικασίες, είναι ευπρόσδεκτη και η επέκταση ή ανάπτυξη του
θεραπευτικού φάσματος σε τομείς όπως π.χ. η ψυχοσωματική, η μικροχειρουργική, η δερματολογία
καθώς και η παιδιατρική.
Τα καθήκοντά σας
 Ιατρική περίθαλψη και αυτόνομη θεραπεία διαφόρων ομάδων ασθενών
 Πραγματοποίηση επισκέψεων κατ' οίκον
 ∆ιοίκηση του βοηθητικού ιατρικού προσωπικού
Το προφίλ σας
 Είστε ειδικευμένος/-η γενικός/-ή ιατρός.
 Ιδανικά, έχετε ήδη εργασιακή εμπειρία σε γενικό οικογενειακό ιατρείο.
 Αναλαμβάνετε με ευχαρίστηση εργασία που απαιτεί προσωπική υπευθυνότητα.
 Είστε κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.
Το ιατρείο σας παρέχει


Μία υπεύθυνη θέση εργασίας απεριορίστου χρόνου σε ένα ιατρείο υψηλής απόδοσης



Ένα εργασιακό περιβάλλον με συναδελφικότητα και επίπεδη ιεραρχία



Άριστες δυνατότητες προσωπικής μετεξέλιξης



Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γραφειοκρατική ελάφρυνση μέσω της διεύθυνσης του ιατρείου



Ατομική διαμόρφωση του χρόνου εργασίας, διότι ο συνδυασμός επαγγελματικού και
οικογενειακού βίου έχει ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα



Εξασφαλισμένες θέσεις σε κοντινούς παιδικούς σταθμούς καθώς και σε ένα δημοτικό σχολείο



Υποστήριξη και βοήθεια στην εύρεση κατοικίας



Πλήρης προώθηση και υποστήριξη μέτρων μετεκπαίδευσης και περαιτέρω κατάρτισης

Ως Σύμβουλοι Ανθρώπινου ∆υναμικού είμαστε επιφορτισμένοι με την φροντίδα και διαχείριση της
συγκεκριμένης αγγελίας. Απαντάμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με τη θέση, σας δίνουμε πληροφορίες
για τον εργοδότη και σας στηρίζουμε στην νέα επαγγελματική σταδιοδρομία σας. Επικοινωνήστε μαζί
μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
Οι υπηρεσίες μας για τους υποψηφίους είναι φυσικά εντελώς δωρεάν!
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