Ειδικευόµενος γιατρός στην πνευµονολογία

Ο πελάτης µας είναι µία εξειδικευµένη κλινική στις ασθένειες του πνεύµονος και στην χειρουργική
του θώρακα στην περιφέρεια της περιοχής του Ρουρ και πλησίον της πόλης Ντόρτµουντ στη
Γερµανία. Η κλινική καλύπτει το συνολικό φάσµα της µοντέρνας πνευµονολογίας και αποτελεί µία
από τις πιο εξειδικευµένες κλινικές, µεγάλο θεραυπευτικό ιατρικό κλινικό κέντρο σε αυτό τον τοµέα
σε όλη την Γερµανία.
Για τον πελάτη µας ζητάµε:
Ειδικευόµενο/ή γιατρό στην πνευµονολογία (εσωτερική παθολογία)
Προϋποθέσεις και απαιτούµενα προσόντα:
•
•
•

Πτυχίο στην ιατρική
Γνώσεις στη γερµανική γλώσσα τουλάχιστον βαθµίδας Β2
Ενδιαφέρον/εµπειρία στην πνευµονολογία είναι επιθυµητά

Ο πελάτης µας προσφέρει:
•
•
•
•
•

Τη δυνατότητα λήψης ειδικότητας σε µία κλινική-ιατρικό θεραπευτικό κέντρο εκ των
κορυφαίων κλινικών για την πνευµονολογία
Εργασία στην πνευµονολογία στο υψηλότερο ιατρικό επιστηµονικό επίπεδο
Ζωή και εργασία σε µία ελκυστική περιοχή, µε υψηλή ποιότητα βιοτικού επιπέδου κοντά στα
µεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής του Ρουρ (Dortmund, Hessen, Bochum)
Το αεροδρόµιο του Dortmund µε απευθείας σύνδεση µε Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην άµεση
εγγύτητα. Το αεροδρόµιο Düsseldorf µε καθηµερινή σύνδεση µε Αθήνα βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 100 χιλ.
Ισοδύναµο µισθό σύµφωνα µε τους γερµανικούς κανόνες

Εµείς πρσφέρουµε σε εσάς:
•
•
•

Η παροχή των υπηρεσιών µας είναι για υποψήφιους ∆ΩΡΕΑΝ.
Εµείς υποστηρίζουµε εσάς σε όλες τις τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι
απαραίτητες για να µπορέσετε να εργαστείτε στη Γερµανία (Χορήγηση της άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος σε γιατρούς, αναγνώριση του ιατρικού τιτλου εξειδίκευσης κ.τ.λ.).
Εµείς συνοδεύουµε εσάς κατά τη διάρκεια των συνολικών διαδικασιών αίτησης και ένταξης
στη Γερµανία.

Η εταιρεία µας είναι ένα διεθνές γραφείο εύρεσης προσωπικού µε έδρα στη Γερµανία. Εµείς
συλλέγουµε ειδικευµένους επιστήµονες, ιδιαίτερα γιατρούς και ειδικούς της πληροφορικής από
πολυάριθµες χώρες της Ε.Ε. µε σκοπό την εργασιακή απασχόληση στη Γερµανία. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία µας εσείς µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας
www.twcon.gr, www.twcon.de.
Εµείς θα χαρούµε να λάβουµε την αίτησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@twcon.de.
Για πιθανές ερωτήσεις βρίσκεται στη διάθεσή σας η συνεργάτης µας κα Μαρία Αργυρού ( τηλ.: 211
8503084, e-mail: maria.argyrou@twcon.de).

