Θέσεις εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους Ιατρους στην Γερμανία και την Αυστρία
Ψάχνουμε Ιατρούς στις παρακάτω ειδικότητες:

 Αναισθησιολογία
 Οφθαλμολογία
 Χειρουργική
 Μαιευτική
 Γυναικολογία
 Ωτορινολαρυγγολογία
 Δερματολογία
 Παθολογία
 Παιδιατρική
 Νευρολογία
 Ορθοπεδική
 Ψυχιατρική
 Ακτινολογία
Ακόμη και αν η ειδικότητά σας δεν είναι μία από τις προηγούμενες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καθώς
προκύπτουν καθημερινά νέες θέσεις εργασίας.
Παρέχουμε:

 Έγκυρη πληροφόρηση και προετοιμασία, από την αρχή της διαδικασίας αλλά και για τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά
την πρόσληψή σας από κάποιο νοσοκομείο ή κλινική.
 Βοήθεια και μετάφραση όλων των εγγράφων για την αναγνώριση του πτυχίου, της ειδικότητας και την απόκτηση
άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 Συμβουλευτική για την προετοιμασία των υποψηφίων πριν από τη συνέντευξη.
 Υποστήριξη κατά τη μετεγκατάσταση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε ως ειδικός ιατρός είναι να έχετε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2-C1
H Γερμανία είναι μια χώρα με μεγάλη ζήτηση Ιατρών και παρέχει ιδανικό περιβάλλον εργασίας και
εκπαίδευσης με εξαιρετικές αποδοχές και συνεργασία σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο σύστημα υγείας.
Αν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να στείλετε τo βιογραφικά σας στα αγγλικά στο alpha.employment@outlook.com και θα
επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
θέσεις εργασίας για ειδικούς Ιατρους στην Γαλλία και την Ελβετία
Εκ μέρους πελατών μας ψάχνουμε γαλλόφωνους
Οφθαλμίατρους
Αγγειολόγους
Γενικούς Ιατρούς
Χειρούργους
Νευρολόγους
Ογκολόγους
Ουρολόγους
Ακτινολόγους
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2

Παρέχουμε βοήθεια για την μετεγκατάσταση και την εγγραφή σας ως Ιατρός στην Γαλλία.
Αν ενδιαφέρεστε παρακαλώ στείλτε μας το βιογραφικό σας στααγγλικά η γαλλικα στο alpha.employment@outlook.com και
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα .
Θέσεις εργασίας στην Σουηδία και την Δανία

Ψάχνουμε για ειδικούς ιατρούς ή για γιατρούς που να είναι στο τελευταίο έτος της ειδικότητας για να εργαστούν
κυρίως σε κέντρα υγείας.
Οι ειδικότητες που αναζητούμε:
Ακτινολογία
Ψυχιατρική
Γενική Ιατρική
Γηριατρική -2 άτομα (αιτήσεις ως 17 Ιανουαρίου)
Ογκολογία
Ουρολογία
Νευρολογία
Νεφρολογία
Γαστροεντερολογία
Στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί και θα εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας θα προσφερθούν:



Δωρεάν Online μαθήματα της γλώσσας.



Οικονομική βοήθεια για το διάστημα της εκμάθησης της γλώσσας (σε περίπτωση ζευγαριού βοηθάμε και τον/την
σύζυγο ).



Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εμπειρία + υπερωρίες.



Βοήθεια για την εγγραφή σας ως ειδικός ιατρός στην Σουηδία/Δανία.



Οικονομική Βοήθεια κατά την μετεγκατάσταση και συμβουλευτική σε πρακτικά ζητήματα πχ. νηπιαγωγείο
ή σχολείο του παιδιού.
Η Σκανδιναβία σας προσφέρει ένα καλά οργανωμένο και λειτουργικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο
οποίο υπάρχουν κονδύλια που καλύπτουν μαθήματα για έρευνα εκπαίδευση και για συνέδρια. Οι συνθήκες
εργασίας είναι ακριβώς ίδιες με τους Σκανδιναβούς πολίτες. Το κλίμα εργασίας με τους συναδέλφους είναι
ανοιχτό και ηθικό.
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό alpha.employment@outlook.com

