Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία
Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.
Προςφέρουμε:
 Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών
 Ώρεσ εργαςύασ Δευτϋρα με Παραςκευό 08:00 με 17:00 (1 ώρα διϊλειμμα)
 Εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια και δυνατότητεσ για κλινικό ειδύκευςη
 Βοόθεια ςτην εύρεςη ςτϋγησ, ςχολεύου ό παιδικού ςταθμού
 Εκπαιδευτικό επύςκεψη για γνωριμύα με την περιοχό και το περιβϊλλον
εργαςύασ
 Δωρεϊν εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια
 Τποτροφύα για τα μαθόματα 700€/μόνα, με επύδομα για κϊθε παιδύ 70€,
ςτϋγαςη, ϋξοδα μετακόμιςησ και ϋξοδα ταξιδύου για όλη την οικογϋνεια
Για παραπάνω πληροφορίεσ: +34 933 173 715/ info@medicarrera.com

Θέςη εργαςίασ για ειδικευμένο γιατρό ςτην Παθολογική Ανατομική ςε Δημόςιο
Νοςοκομείο– Κεντρική ουηδία
Specialist Doctor in Histopathology
Αρχικόσ μιςθόσ 3500 €/ μόνα καθαρϊ και οι εφημερύεσ πληρώνονται ξεχωριςτϊ. Η θϋςη
εύναι ςε πανεπιςτημιακό νοςοκομεύο επεύγοντων περιςτατικών ςε περιοχό περύπου
170.000 κατούκων. Η θϋςη εύναι για ειδικευμϋνο παθολόγο ανατόμο με κϊποια χρόνια
εμπειρύασ.
Δύο Θέςεισ εργαςίασ για ειδικευμένο γιατρό ςτη Ρευματολογία ςε Δημόςιο
Νοςοκομείο, Κεντρική ουηδία και Δυτική Δανία
Specialist Doctor in Rheumatology/ Consultant
Αρχικόσ μιςθόσ 3500-4500€/μόνα καθαρϊ και οι εφημερύεσ πληρώνονται ξεχωριςτϊ, με
δυνατότητα αύξηςησ μετϊ τη δοκιμαςτικό περύοδο. Ο υποψόφιοσ θα πρϋπει να ϋχει
πτυχύο ειδικότητασ ςτη Ρευματολογύα, κϊποια χρόνια εμπειρύασ ςτη Ρευματολογύα και
δυνατότητα για ςυμμετοχό ςτα εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ.
Θέςη εργαςίασ για ειδικευμένο Γαςτρεντερολόγο ςε Δημόςιο Νοςοκομείο–
Κεντρική ουηδία
Specialists Doctors in Gastrenterology Αρχικόσ μιςθόσ 3500€/μόνα καθαρϊ και οι
εφημερύεσ πληρώνονται ξεχωριςτϊ. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια και πανεπιςτημιακϊ
νοςοκομεύα με χωρητικότητα περύπου 400 κρεβατιών και 20-40 κρεβατιών ανϊ τμόμα. Ο
υποψόφιοσ θα πρϋπει να ϋχει διπλό ειδικότητα ςτη γαςτρεντερολογύα και την παθολογύα.
Δυνατότητα να ςυνδυϊςετε δουλειϊ και περαιτϋρω κλινικό ειδύκευςη με βϊςη τα
προςωπικϊ ενδιαφϋροντα.
Θέςη εργαςίασ για ειδικευμένο Πνευμονολόγο ςε Δημόςιο Νοςοκομείο ςτη Νότια
ουηδία
Προςφϋρονται διϊφορεσ θϋςεισ για πνευμονολόγουσ με ειδύκευςη ςτισ νόςουσ του
αναπνευςτικο. Νοςοκομεύα με εξοπλιςμό τελευταύασ τεχνολογύασ όπου δύνεται ϋμφαςη
ςτην ϋρευνα και την εκπαύδευςη.

Θέςη εργαςίασ για ειδικευμένο Γυναικολόγο- Μαιευτήρα ςτη
Νορβηγία
Η μετακόμιςη ςε μια καινούρια χώρα μπορεύ να δώςει ςε εςϊσ και την οικογϋνειϊ ςασ
μοναδικϋσ ευκαιρύεσ για προςωπικό και επαγγελματικό ανϊπτυξη. Όμωσ, μια νϋα καριϋρα,
ϋνασ νϋοσ τρόποσ ζωόσ και νϋεσ προκλόςεισ μπορούν επύςησ να αποτελϋςουν πηγό ϊγχουσ
αν δεν διαχειριςτούν ςωςτϊ. Η αποςτολό τησ MediCarrera εύναι να παρϋχει ςε εςϊσ και
την οικογϋνειϊ ςασ την υποςτόριξη που χρειϊζεςτε ϋτςι ώςτε όταν θα φτϊςετε ςτην
καινούρια χώρα να εύςτε ϋτοιμοι για τισ προκλόςεισ και τισ ευκαιρύεσ που θα ςασ
παρουςιϊςει η καινούρια ςασ ζωό. Με το πρόγραμμα τησ MediCarrera κϊθε μϋλοσ τησ
οικογϋνειασ θα μιλϊει τη γλώςςα ξεκιν’ωντασ από την πρώτη κιόλασ μϋρα ςτην καινούρια
χώρα.
Από το 2003 βοηθϊμε γιατρούσ και οδοντιϊτρουσ να πϊνε την καριϋρα τουσ ςτο επόμενο
επύπεδο δουλεύοντασ για το ςουηδικό, νορβηγικό ό δανϋζικο ςύςτημα υγειονομικόσ
περύθαλψησ. MediCarrera εύναι η μόνη εταιρεύα που προςφϋρει εντατικϊ μαθόματα
γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια.
υγκεκριμένα για τη θέςη:
Εύναι ςε δημόςιο νοςοκομεύο ςτην κεντρικό Νορβηγύα.
Ψϊχνουμε για υποψόφιουσ με γενικό εμπειρύα ςτη γυναικολογύα και τη μαιευτικό.
Σο τμόμα χρηςιμοποιεύ ϋνα ηλεκτρονικό πρόγραμμα για εμβρυικό παρακολούθηςη.
Οι υποψόφιοι θα πρϋπει να ϋχουν εμπειρύα ςτη λαπαροςκόπηςη και την ικανότητα να
πραγματοποιούν βαςικϋσ λαπαροςκοπικϋσ χειρουργικϋσ επεμβϊςεισ ανεξϊρτητα.

Προςφέρουμε:
-

Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από ϋξι μόνεσ
Αρχικόσ μιςθόσ 5000€/μόνα καθαρϊ
Εκπαύδευςη κατϊ τη διϊρκεια των ωρών εργαςύασ
Βοόθεια ςτην εύρεςη κατοικύασ, ςχολεύου και παιδικού ςταθμού
Εκπαιδευτικό επύςκεψη ςτη ουηδύα μετϊ από μια πρώτη ςυνϋντευξη, για τη
γνωριμύα με την περιοχό και το περιβϊλλον εργαςύασ
Οικονομικό βοόθεια με τη μετακόμιςη
Εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια
Τποτροφύα για τα μαθόματα γλώςςασ ύψουσ 700 Ευρώ καθαρϊ το μόνα, όπωσ
επύςησ και ϋνα ςυμπλόρωμα 70 Ευρώ καθαρϊ το μόνα για κϊθε ανόλικο παιδύ,
ςτϋγαςη και ϋξοδα ταξιδύου για όλη την οικογϋνεια

Απαιτούμενα προςόντα:




Πτυχύο ειδικότητασ ςτην Γυναικολογύα και Μαιευτικό αναγνωριςμϋνο ςτην
Ευρωπαώκό Ένωςη
Καλό εμπειρύα ςτη λαπαροςκόπηςη
Δυνατότητα για ςυμμετοχό ςτα εντατικϊ μαθόματα ςουηδικών

Αν θα θϋλατε να λϊβετε παραπϊνω πληροφορύεσ ςχετικϊ με την θϋςη εργαςύασ, την
αύτηςη και τισ ημερομηνύεσ για τα επόμενα μαθόματα γλώςςασ, παρακαλώ
επικοινωνόςτε μαζύ μασ μϋςω email ςτο info@medicarrera.com ό τηλεφωνόςτε μασ
ςτο +34 933 173 715.
Ευχαριςτούμε! www.medicarrera.com

Θέςη εργαςίασ για ειδικευμέμο γιατρό ςτην Παιδιατρική και τη
Νεογνολογία ςτη ουηδία
Η μετακόμιςη ςε μια καινούρια χώρα μπορεύ να δώςει ςε εςϊσ και την οικογϋνειϊ
ςασ μοναδικϋσ ευκαιρύεσ για προςωπικό και επαγγελματικό ανϊπτυξη. Όμωσ, μια
νϋα καριϋρα, ϋνασ νϋοσ τρόποσ ζωόσ και νϋεσ προκλόςεισ μπορούν επύςησ να
αποτελϋςουν πηγό ϊγχουσ αν δεν διαχειριςτούν ςωςτϊ. Η αποςτολό τησ
MediCarrera εύναι να παρϋχει ςε εςϊσ και την οικογϋνειϊ ςασ την υποςτόριξη που
χρειϊζεςτε ϋτςι ώςτε όταν θα φτϊςετε ςτην καινούρια χώρα να εύςτε ϋτοιμοι για
τισ προκλόςεισ και τισ ευκαιρύεσ που θα ςασ παρουςιϊςει η καινούρια ςασ ζωό. Με
το πρόγραμμα τησ MediCarrera κϊθε μϋλοσ τησ οικογϋνειασ θα μιλϊει τη γλώςςα
ξεκιν’ωντασ από την πρώτη κιόλασ μϋρα ςτην καινούρια χώρα.
Από το 2003 βοηθϊμε γιατρούσ και οδοντιϊτρουσ να πϊνε την καριϋρα τουσ ςτο
επόμενο επύπεδο δουλεύοντασ για το ςουηδικό, νορβηγικό ό δανϋζικο ςύςτημα
υγειονομικόσ περύθαλψησ. MediCarrera εύναι η μόνη εταιρεύα που προςφϋρει
εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια.
υγκεκριμένα για τη θέςη:
Το νοςοκομεύο ςτη Νότια ουηδύα ψϊχνει για ειδικευμϋνουσ Παιδύατρουσ και
Νεογνολόγουσ με διπλό ειδικότητα.
το τμόμα νεογνολογύασ υπϊρχουν νεογϋννητα 23ησ μϋχρι 27ησ εβδομϊδασ.
Δουλεύουν 2 νεογνολόγοι, 2 ειδικευόμενοι, 45 νοςοκόμοι και 35 νοςοκόμοι
παύδων.
Προςφέρουμε:
-

Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από ϋξι μόνεσ
Αρχικόσ μιςθόσ 3500€/μόνα καθαρϊ και οι εφημερύεσ πληρώνονται
ξεχωριςτϊ
Εκπαύδευςη κατϊ τη διϊρκεια των ωρών εργαςύασ
Βοόθεια ςτην εύρεςη κατοικύασ, ςχολεύου και παιδικού ςταθμού
Εκπαιδευτικό επύςκεψη ςτη ουηδύα μετϊ από μια πρώτη ςυνϋντευξη, για
τη γνωριμύα με την περιοχό και το περιβϊλλον εργαςύασ
Οικονομικό βοόθεια με τη μετακόμιςη
Εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια
Τποτροφύα για τα μαθόματα γλώςςασ ύψουσ 700 Ευρώ καθαρϊ το μόνα,
όπωσ επύςησ και ϋνα ςυμπλόρωμα 70 Ευρώ καθαρϊ το μόνα για κϊθε
ανόλικο παιδύ, ςτϋγαςη και ϋξοδα ταξιδύου για όλη την οικογϋνεια

Απαιτούμενα προςόντα:




Πτυχύο ειδικότητασ ςτην Παιδιατρικό και τη Νεογνολογύα αναγνωριςμϋνο
ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη
Καλό εμπειρύα με νεογϋννητα 23ησ μϋχρι 27ησ εβδομϊδασ
Δυνατότητα για ςυμμετοχό ςτα εντατικϊ μαθόματα ςουηδικών

Αλ ζα ζέιαηε λα ιάβεηε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε εξγαζίαο, ηελ
αίηεζε θαη ηηο εκεξνκελίεο γηα ηα επόκελα καζήκαηα γιώζζαο, παξαθαιώ
επηθνηλσλήζηε καδί καο κέζσ email ζην info@medicarrera.com ή ηειεθσλήζηε καο
ζην +34 933 173 715.
Επραξηζηνύκε! www.medicarrera.com

Δημόςια Νοςοκομεία ςτη ουηδία, Νορβηγία και Δανία προςφέρουν θέςεισ
εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη Γενική Ψυχιατρική Ενηλίκων
Διατύθενται θϋςεισ ςε διϊφορεσ πόλεισ. Πριν την ϋναρξη του ςυμβολαύου οργανώνονται
εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ τεςςϊρων μηνών για όλη την οικογϋνεια. Οι υπηρεςύεσ εύναι
οργανωμϋνεσ ςε ειδικϊ τμόματα αςθενιών ςχετικών με διαταραχϋσ ϊγχουσ και διϊθεςησ ό
ψύχωςη. Τπϊρχουν δυνατότητεσ για περαιτϋρω ειδύκευςη ανϊλογα με τα προςωπικϊ
ενδιαφϋροντα του γιατρού. Οι εξωτερικϋσ ςυνεδρύεσ πραγματοποιούνται ςε ομϊδεσ
ςυνεργαςύασ μεταξύ επαγγελματιών όπωσ ψυχύατροι, ψυχολόγοι, νοςοκόμοι, κοινωνικού
λειτουργού και βοηθού.
τη Δανύα υπϊρχουν διαθϋςιμεσ δύο θϋςεισ, μύα ςτο τμόμα διπολικών διαταραχών και μύα
ςτο τμόμα ψυχωτικών διαταραχών και διαταραχών προςωπικότητασ. Ο γιατρόσ εκτελεύ
καθόκοντα διϊγνωςησ, θεραπεύασ και ςυνεχόσ παρακολούθηςησ των αςθενών,
ςυμμετοχόσ ςε εςωτερικϊ και εξωτερικϊ εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια, επιτόρηςησ και
επύβλεψησ νεότερων ςυναδϋλφων.
τη Νορβηγύα η διαθϋςιμη θϋςη βρύςκεται ςε ϋνα ψυχιατρικό κϋντρο 15 κρεβατιών. Η
δουλειϊ εύναι κατϊ κύριο λόγο με αςθενεύσ με ψυχωτικϋσ διαταραχϋσ.
τη ουηδύα προςφϋρονται τϋςςερισ θϋςεισ, δύο ςτο τμόμα εςωτερικών αςθενών με
ςυναιςθηματικϋσ διαταραχϋσ, ψυχωτικϋσ διαταραχϋσ και διαταραχϋσ ϊγχουσ, και δύο ςτα
εξωτερικϊ ιατρεύα. Η δομό τησ δουλειϊσ εύναι αυςτηρό, ϋτςι ώςτε κϊθε αςθενόσ να
λαμβϊνει μια διϊγνωςη και κατϊ ςυνϋπεια μια θεραπεύα.
Προςφέρουμε:












Ελκυςτικόσ μιςθόσ, ανϊλογα με την εμπειρύα, και οι εφημερύεσ πληρώνονται
ξεχωριςτϊ
Ώρεσ εργαςύασ Δευτϋρα με Παραςκευό 08:00 με 17:00 με 1 ώρα διϊλειμμα
Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών
Δυνατότηα ςυνδυαςμού δουλειϊσ και ϋρευνασ
Πρόγραμμα ειςαγωγόσ ςτην εργαςύα με επύβλεψη κατϊ τουσ πρώτουσ μόνεσ
Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα κατϊ τη διϊρκεια των ωρών εργαςύασ
Βοόθεια ςτην εύρεςη ςπιτιού, ςχολεύου και παιδικού ςταθμού
Εκπαιδευτικό επύςκεψη ςτη χώρα, μετϊ από μια πρώτη ςυνϋντευξη, για γνωριμύα
με την περιοχό και το εργαςιακό περιβϊλλον
Οικονομικό βοόθεια με τη μετακόμιςη
Δωρεϊν εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ για όλη την οικογϋνεια
Τποτροφύα για τα μαθόματα γλώςςασ ύψουσ 700 €/ μόνα καθαρϊ, επύδομα για
κϊθε ανόλικο παιδύ 70 €/ μόνα καθαρϊ, ςτϋγαςη και ϋξοδα ταξιδύου για όλη την
οικογϋνεια

Απαιτούμενα προςόντα:



Πτυχύο ειδικότητασ ςτην Ψυχιατρικό αναγνωριςμϋνο ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη
Δυνατότητα για ςυμμετοχό ςτα εντατικϊ μαθόματα γλώςςασ

Ενδιαφερόμενοι αποςτεύλατε βιογραφικό μϋχρι τη 1 Ιουνύου ςτο info@medicarrera.com
για να πραγματοποιόςετε μια ςυνϋντευξη. Αν θα θϋλατε να λϊβετε παραπϊνω
πληροφορύεσ, παρακαλώ επικοινωνόςτε μϋςω email ςτην ύδια διϋυθυνςη ό τηλεφωνόςτε
μασ ςτο +34 933 173 715.

Νέες θέσεις εργασίας για ακτινολόγοσς στη Νορβηγία και τη Δανία, με
εντατικά μαθήματα γλώσσας για όλη την οικογένεια, 2014
Πξνζθέξνληαη δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα αθηηλνιόγνπο ζε δεκόζηα λνζνθνκεία ζηε
Ννξβεγία θαη ηε Δαλία, πιήξσο εμνπιηζκέλα κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο.
Οη ζέζεηο απεπζύλνληαη ζε αθηηλνιόγνπο κε επξύ πξνθίι θαη επάξθεηα ζε ζπκβαηηθέο
αθηίλεο X, Αμνληθή Τνκνγξαθία, Μαγλεηηθή Τνκνγξαθία, Υπέξερνπο θαη
Μαζηνγξαθία.
Τν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ είλαη απαηηεηηθό, ελδηαθέξoλ θαη δπλακηθό κε δξαζηήξην
επηκνξθσηηθό ραξαθηήξα θαη εζηίαζε ζηε γξήγνξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ
εξγαδνκέλσλ.
Τν λνζνθνκείν πξνζθέξεη κόληκν ζπκβόιαην. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ν γηαηξόο
θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ ζα επσθειεζνύλ κε δσξεάλ εληαηηθά καζήκαηα γιώζζαο.
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο νη επηζθέςεηο ζην λνζνθνκείν θαη νη ζπλεληεύμεηο
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηνλ Ινύλην θαη ηα καζήκαηα γιώζζαο ζα μεθηλήζνπλ ηνλ
Αύγνπζην θαη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2014.
Προσυέροσμε:
-

κόληκν ζπκβόιαην κεηά από ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο
δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεηε θιηληθή δξαζηεξηόηεηα θαη έξεπλα
δπλακηθό κηζζό κε δπλαηόηεηεο εμέιημεο – εμαξηάηαη από ηελ εκπεηξία, νη
εθεκεξίεο πιεξώλνληαη μερσξηζηά
βνήζεηα ζηελ εύξεζε λένπ ζπηηηνύ, ζρνιείνπ ή παηδηθνύ ζηαζκνύ
ζύληνκε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ πεξηνρή γηα γλσξηκία κε ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο όπνπ ζα ζαο δσζεί ε δπλαηόηεηα λα γλσξίζεηε Έιιελεο γηαηξνύο πνπ
εξγάδνληαη εθεί θαη λα κηιήζεηε καδί ηνπο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο
νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηε κεηαθόκηζε
δσξεάλ εληαηηθά καζήκαηα γιώζζαο γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα θαη γηα ηα κηθξά
παηδία δηαζθάιηζε παηδηθνύ ζηαζκνύ
ακνηβή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ γιώζζαο, 700 € θαζαξά ηνλ κήλα θαη
επηπιένλ 70 € θαζαξά ηνλ κήλα γηα θάζε αλήιηθν παηδί, ζηέγαζε θαη δσξεάλ
πηήζεηο.

Αλ ζα ζέιαηε λα ιάβεηε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε κέζσ email
ζην info@medicarrera.com ή ηειεθσλήζηε καο ζην +34 933 173 715.
Επραξηζηνύκε! www.medicarrera.com

