Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και
ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους υποψηφίους μας.
Όλες οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, επίσης, στην ιστοσελίδα μας www.grecruitment.com

Conseiller(ère) Santé (H/F), Fribourg
Nous recherchons pour une clinique en Fribourg, Suisse en Conseiller Santé (homme/femme).
Le profil:
Diplôme en soins infirmiers ou assistant médical
5 – 7 années d'expérience professionnelle
Sens des responsabilités
Excellente connaissance du français
Très bonnes connaissances d'allemand et l'anglais
Responsabilités:
Organisez des rendez-vous auprès de médecins, de thérapeutes ou d'hôpitaux
Dirigez les personnes qui appellent sur toutes les questions de santé
Adoptez les premières informations en collaboration avec les médecins et en cas de besoin
Chargez de la coordination interne et externe avec les fournisseurs de prestations.
Adressez votre cv à eirini.syka-lerioti@grecruitment.com

Médecin générale (H/F), Montreux
Nous recherchons pour une clinique en Montreux, Suisse en Médecin Générale (homme/femme).
Le profil:
-

Diplôme fédéral de médecin
Permis de travail en tant que médecin
Une expérience en médecine générale
Sens des responsabilités
Excellente connaissance du français

Adressez votre cv à: eirini.syka-lerioti@grecruitment.com

Eιδικευόμενη/ος Πνευμονολόγος, Δρέσδη
H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο στη Δρέσδη Ειδικευόμενη/ο
Ιατρό με ειδικότητα την Πνευμονολογία.
Η Κλινική Πνευμονολογίας, Αναγεννητικής Ιατρικής και Ιατρικής Ύπνου διαθέτει 43 κλίνες και
Εργαστήριο Ύπνου. Έχει το δικαίωμα μετεκπαίδευσης για Εσωτερική Παθολογία, Πνευμονολογία
και Ιατρική Ύπνου.

Ο/η υποψήφιος/α Ιατρός θα δραστηριοποιείται στη διάγνωση και θεραπεία ασθενείς με
πνευμονολογικές ασθένειες και προβλήματα ύπνου.
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.

Ειδική/Ειδικός Καρδιολόγος, Στουτγκάρδη
H Grecruitment αναζητά για Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο στη Στουτγάρδη Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα
την Καρδιολογία ή Ειδικευόμενη/ο Ιατρό σε προχωρημένο στάδιο της εκπαίδευσης για απόκτηση της
ειδικότητας Τομογραφίας μαγνητικού απεικονισμού στον τομέα της Καρδιολογίας.
Επιθυμητή εμπειρία σε μη-επεμβατική καρδιολογική διαγνωστική, υπερηχοκαρδιογράφημα, αδενοσίνη,
ηχωκαρδιογραφία κόπωσης με δοβουταμίνη και θεραπεία ασθενών με καρδιομυοπάθεια.
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.

Ειδική/Ειδικός Παθολόγος, Φρανκφούρτη
H Grecruitment αναζητά για Ιδιωτικό Παθολογικό Πολυιατρείο στην ευρύτερη περιοχή της Φραγκφούρτης
Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Παθολογία.

Το Πολυιατρείο διαθέτει εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και δραστηριοποιείται στους τομείς της
Ενδοκρινολογίας, Διαβητολογίας, Γαστρεντερολογίας, Καρδιολογίας και Νεφρολογίας.
Ο/η υποψήφιος Ιατρός θα δραστηριοποιείται στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών του Ιατρείου.
O Ιατρός θα καλείται να διαχειριστεί σύνθετα ή πολυσυστημικά νοσήματα, να παρέχει ιατρικές
υπηρεσίες και φροντίδα σε ενήλικες σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις. Εκτός της θεραπευτικής, θα
ασχολείται και με ζητήματα συμβουλευτικής των ασθενών άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.
Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας, απαραίτητη η γνώση της γερμανικής.
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.

Ειδικός ή Eιδικευόμενος Ιατρός στην Αναισθησιολογία, Στουτγκάρδη
H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο στη Στουτγάρδη: Ειδικευόμενη/ο ή Ειδικευμένη/ο Ιατρό
με ειδικότητα την Αναισθησιολογία για θεραπεία πόνου και παρεμβατικές μεθόδους.
Η κλινική διενεργεί ετησίως περίπου 24.000 επεμβάσεις με αναισθησία (Χειρουργεία Θώρακος, Επείγοντα
Περιστατικά, Αγγειολογικά Χειρουργεία, Νευροχειρουργείο, Χειρουργεία ΩΡΛ, Χειρουργεία Γνάθων και
Προσώπου, Ουρολογικά Χειρουργεία) και διαθέτει ΜΕΘ με 29 κλίνες. Οι κύριες δραστηριότητες
επικεντρώνονται στη ΜΕΘ λόγω μεγάλου αριθμού ασθενών για νευροχειρουργείο με αναπνευστικά
προβλήματα, στη φροντίδα Επειγόντων Περιστατικών. Υπάρχει συνεργασία με Μαιευτήρια και Παιδικό
Νοσοκομείο για την ενίσχυση του τομέα της Αναισθησιολογίας.
Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα
ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας).

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email:eleni.takidou@grecruitment.com .

Ειδική/ός Ψυχίατρος, Λουκέρνη
H Grecruitment αναζητά για ψυχιατρική κλινική σε γραφική Πόλη στην Ελβετία Ειδικευμένη/ο Ιατρό με
ειδικότητα την Ψυχιατρική.
Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση κατέχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και πολυετή εμπειρία στην
Κλινική Ψυχιατρική.
Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα
ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας).
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο,
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση
γλωσσικής επάρκειας.

