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Υπ΄όψιν προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας

Αγαπητή κα Μαστοράκου,
Καλησπέρα σας. 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Μouwasat Medical Group , ένας από τους µεγαλύτερους νοσοκοµειακούς
οµίλους που εκπροσωπούµε, θα βρίσκεται στην Αθήνα 09-12 Σεπτεµβρίου 2016 για να προσλάβει γιατρούς διαφόρων

ειδικοτήτων.
Σας επισυνάπτω την επίσηµη ανακοίνωση του ταξιδιού τους µαζί µε άλλες σχετικές πληροφορίες, µε την παράκληση αν
µπορούν να δηµοσιευτούν στο website ή να σταλεί newsletter στα µέλη σας.

Όλες οι υπηρεσίες µας, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης είναι δωρεάν.

Είµαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε την λήψη αυτού του email.

Με εκτίµηση
Μηνάς Αδάµ

Skype: EuroSynapses 
----------------------------------------------------------------------
The information contained in this e-mail communication and any attachments hereto is confidential,
privileged and protected from disclosure.  If you are not the intended recipient, you may not use, copy,
distribute or deliver to anyone this message (or any part of its contents) or take any action in reliance on
it. You are kindly requested to notify the sender by return e-mail (info@eurosynapses.eu) or by telephone
(+306984507090) and then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended
recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in relation
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Συνεντεύξεις στην Αθήνα 09-12 Σεπτεμβρίου 2016 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

      Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Mouwasat Medical Services, ένας από τους 

μεγαλύτερους νοσοκομειακούς ομίλους στη Σαουδική Αραβία, θα επισκεφτεί την Αθήνα για 

συνεντεύξεις στις 09-12 Σεπτεμβρίου 2016. Σκοπός του ταξιδιού τους αυτού είναι η πρόσληψη 

Εντατικολόγων, Αναισθησιολόγων, Παιδοεντατικολόγων, Νεογνολόγων, Ουρολόγων (με γνώση Green 

laser), Δερματολόγων (Γυναίκες) Γυναικολόγων (Γυναίκες), Ακτινολόγων (Επεμβατικών), Γενικών 

Χειρουργών, Ορθοπεδικών, Οφθαλμιάτρων (με γνώση lasik), Γαστροεντερολόγων, Ενδοκρινολόγων, 

Καρδιολόγων (με εξειδίκευση στο MRI, CT, Echo, Electro physiology & Advanced Devices) 

Νευροχειρουργών, Πλαστικών Χειρουργών (cosmetics), Οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών (CAD/CAM) 

οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Σαουδική Αραβία. 

 

Το νοσοκομείο παρέχει: 

· άψογο επαγγελματικό περιβάλλον, 

· υψηλές αφορολόγητες αποδοχές (από 11.000€ – ανάλογα το προφίλ του υποψηφίου) 

· πολλές άλλες δωρεάν παροχές (διαμονή, μετακίνηση προς – από το νοσοκομείο, αεροπορικά 

εισιτήρια, κα.) 

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο +306984507090 ή επισκεφτείτε το 

website μας www.eurosynapses.eu. Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο 

info@eurosynapses.eu με σκοπό να κανονίσουμε μία συνέντευξη. 

 

 Όλες οι υπηρεσίες μας προς τους συναδέλφους γιατρούς παρέχονται δωρεάν. 

 

 

Με εκτίμηση 

Μηνάς Αδάμ 
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