
Ειδίκευση Ιατρών στο Γερμανικό Νοσοκομείο St. Johannes στο Varel

Παθολογία/Γενική Ιατρική

Το νοσοκομείο St. Johannes στο Varel (150 κλινών) προσφέρει μεγάλη ποικιλία ιατρικών υπηρεσιών. 
Περιλαμβάνει τμήμα παθολογίας (αιματολογία/εσωτερική ογκολογία, γαστρεντερολογία, καρδιολογία 
και εσωτερική μονάδα εντατικής θεραπείας), χειρουργικής (σπλαχνική, τραύματος, 
αγγειοχειρουργική), αναισθησιολογίας, γηριατρικής, γυναικολογίας και ΩΡΛ.
Υπάρχει στενή συνεργασία με άλλα τμήματα του νοσοκομείου όπως η παιδιατρική, η 
νευροχειρουργική, η νευρολογία, η νεφρολογία με κέντρο αιμοκάθαρσης, ακτινολογία (αξονική και 
μαγνητική τομογραφία) και χειρουργική. Σε συνεργασία με το Nordwest-Krankenhaus
Sanderbusch στην Sande, το Νοσοκομείο του St. Johannes ανήκει στο Friesland-Kliniken gGmbH.

Προσφέρουμε:

• Εξαρχής μάθηση στην ενόργανη διαγνωστική σε πολύ υψηλό επίπεδο όπως υπερηχογράφημα 
κοιλίας, ηχοκαρδιογραφία, διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα, γαστροσκόπηση, 
κολονοσκόπηση, διπλής όψης (duplex) των αγγείων,  βρογχοσκόπηση, παρακεντήσεις (του 
μυελού των οστών, ήπατος, ασκίτης, υπεζωκοτική, ...) κτλ.

• Μάθηση στο σύνολο της εσωτερικής παθολογίας με έμφαση στους τομείς της 
γαστρεντερολογίας, της ογκολογίας, της καρδιολογίας, της εντατικής θεραπείας, της 
διαβητολογίας, της ιατρικής έκτακτης ανάγκης, της παρηγορητικής αγωγής, της τρέχουσας 
θεραπείας με αντιβιοτικά σύμφωνα με την αντιβιοτική διαχείριση (http://www.antibiotic-
stewardship.de)

• Τακτικά μαθήματα ηχοκαρδιογραφίας, υπερηχογράφημα duplex, τεχνητής αναπνοής, 
διαβητολογίας

• Στενή επίβλεψη όλων των ιατρικών δραστηριοτήτων και αρκετή εργασιακή ελευθερία
• Δομημένη εκπαίδευση με βάση την προσωπική σας κατεύθυνση

• Επίπεδη ιεραρχία
• Εξαιρετικά ευχάριστη, διεθνής ομάδα
• Πολύ δίκαιο μοντέλο εργασίας 
• Αξιόπιστος προγραμματισμός διακοπών
• Προγραμματισμός του ωραρίου από τους ίδιους τους βοηθούς ιατρούς
• Υποστήριξη με περαιτέρω εκπαίδευση
• Επιθυμείτε περαιτέρω τεχνική εκπαίδευση; Είτε αυτό είναι δυνατό μαζί μας είτε σας 

υποστηρίζουμε στην επόμενη δουλειά. Είμαστε καλά συνδεδεμένοι στην περιοχή.
• Ασφαλής ανατροφή των παιδιών στο φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον και πολύ καλά 

παιδικούς σταθμούς και σχολεία.

• Φτηνή διαμονή στο Varel ή στην πανεπιστημιακή πόλη του Oldenburg
• Ελκυστικές δραστηριότητες αναψυχής στην κοντινή περιοχή  Φρίσλαντ και τα νησιά της 

Βόρειας Θάλασσας , όπως kite surfing, ιστιοπλοΐα στη Βόρεια Θάλασσα,  μπάσκετ ( EWE 
Oldenburg), ποδόσφαιρο Βέρντερ Βρέμης, θέατρο, κτλ.

• Φτηνές συνδέσεις με την Ελλάδα (απευθείας αεροπορικές πτήσεις από τη Βρέμη προς την 
Αθήνα μέσω Germania airlines)

• Ασφαλής και έγκαιρη πληρωμή (ανάλογα με την εμπειρία 4402 - 5658 ευρώ ακαθάριστα ανά 

http://www.antibiotic-stewardship.de/
http://www.antibiotic-stewardship.de/


μήνα + νυχτερινά και σαββατοκύριακα)

Ζητάμε:

• Πτυχίο Ιατρικής
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Γνώση της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο C1)
• Ομαδικό πνεύμα, ανεκτικότητα και ενσυναίσθηση
• Αξιόπιστη συνεργασία, την οποία υποστηρίζουμε με μερική παραδοχή του κόστους πτήσης 200

Ευρώ/έτος, αν μείνετε μαζί μας για περισσότερο από 1 χρόνο

Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα μας https://krankenhaus-
varel.de/de/kliniken/innere-medizin/ ή επικοινωνήστε με έναν από τους δύο επικεφαλής ιατρούς Dr. 
Guido Klein ή Dr. Peter Nordmeyer (Τηλ: 0049 451 920 2224).

Αν θέλετε να κάνετε αίτηση:
St. Johannes Hospital 
Dres. Guido Klein, Peter Nordmeyer
Bleichenpfad 9
26316 Varel
Deutschland

ή μέσω  Email: 

guido.klein@krankenhaus-varel.de

Ανυπομονούμε να σας δούμε!

mailto:guido.klein@krankenhaus-varel.de

