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Το  Alpha Business&Employment  abe αναζητά ειδικούς και ειδικευόµενους Ιατρούς  για να εργαστούν στην  Ιρλανδία . 

Οι ειδικότητες που είµαστε ως προς αναζήτηση είναι:

·        ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ

·        ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

·        ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

·        ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

-        ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Παρέχεται

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα µε την ειδικότητα εµπειρία + υπερωρίες.
· Βοήθεια κατά την µετεγκατάσταση και  την στέγαση .
· ∆υνατότητα διαµονής για τον πρώτο µήνα
· Βοήθεια για την εγγραφή στον Ιρλανδικό Ιατρικό Σύλλογο (IMC)
· 6 εβδοµάδες ετησίως κανονική άδεια

Προφίλ υποψηφίων:
· Άπταιστη  Γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
· Ηγεσία, αποφασιστικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες.
· ευέλικτο και ανοιχτό µυαλό για νέες τεχνικές

Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε µας το βιογραφικό σας στα αγγλικά και εµείς θα έρθουµε σε άµεση επικοινωνία µαζί
σας.
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Το   Alpha Business&Employment  abe αναζητά ιατρούς για να εργαστούν ως µόνιµο προσωπικό  σε νοσοκοµεία και
κλινικές της  Σουηδίας.

Έχουµε τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας στις ακόλουθες ειδικότητες:

· Ραδιολογία
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· Ψυχιατρική

· Ουρολογία

· Παθολογία

· Νευρολογία

Προφίλ υποψηφίων:

· Πτυχίο Ιατρικής συν δίπλωµα ειδικότητας .

· Ηγεσία, αποφασιστικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες.

· ευέλικτο και ανοιχτό µυαλό για νέες τεχνικές

προσφέρεται:

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα µε την εµπειρία + υπερωρίες.

· Βοήθεια κατά την µετεγκατάσταση και  την στέγαση όπως και άλλων πρακτικών ζητηµάτων πχ. νηπιαγωγείο ή
 σχολείο του παιδιού.

· ∆ωρεάν εξάµηνα µαθήµατα γλώσσας στην Ελλάδα εφόσον έχει εξασφαλιστεί θέση εργασίας. 

Η Σουηδία 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  Σουηδούς  πολίτες. Το κλίµα εργασίας µε τους συναδέλφους είναι ανοιχτό  και ηθικό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε µας το βιογραφικό σας στα αγγλικά και εµείς θα έρθουµε σε άµεση επικοινωνία µαζί
σας.
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Το Alpha Business&Employment  abe  ξεκινάει συνεργασία µε µεγάλο  Γερµανικό Ιατρικό όµιλο ,στα πλαίσια αυτής
της αναζήτησης  ψάχνουµε Ειδικούς Ιατρούς στην :

· Αναισθησιολογία

· Ορθοπεδική

· Γαστρεντερολογία,

· Αιµατολογία,

· Γυναικολογία

· Νευρολογία

· Ουρολογία

· Ακτινολογία

Επίσης είµαστε σε αναζήτηση Ειδικευόµενων  Ιατρών που θέλουν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν την ολοκλήρωση της
ειδικότητας τους. 
Προφίλ υποψηφίων:
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- Πτυχίο Γερµανικής Γλωσσοµάθειας τουλάχιστον   Β1
-  Ηγεσία, αποφασιστικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες.
-  ευέλικτο και ανοιχτό µυαλό για νέες τεχνικές
προσφέρεται:
·  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα µε την εµπειρία + υπερωρίες.
·  Βοήθεια κατά την µετεγκατάσταση και  την στέγαση .
·  ∆υνατότητα εργασίας και στα άλλα τµήµατα του Οµίλου

Για οποιαδήποτε πληροφορία στείλτε µας το βιογραφικό σας στα αγγλικά και εµείς θα έρθουµε σε άµεση επικοινωνία µαζί
σας.

abe.manager.hellas@gmail.com

Αλληλογραφία Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤ... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=11e9583c60&view=pt&se...

3 of 3 14/1/2016 08:14


