200 Residents' positions in the UK
Το Βρετανικο σύστημα υγείας δέχεται ιατρούς προς απόκτηση ή ολοκλήρωση ιατρικής
ειδικότητας
Βρετανικά Νοσοκομεία και κλινικές μας ανέθεσαν για το 2017-2018 να τα πλαισιώσουμε με 200
Έλληνες ιατρούς για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (ή τη συνέχιση αυτής).
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
- οι ιατροί να έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισότιμο του εξωτερικού που
μπορεί να λάβει αναγνώριση από το GMC,
- να έχουν διανύσει ένα χρόνο κατά την απόκτηση της ιατρικής τους ειδικότητας
- να μιλούν την Αγγλική σε επίπεδο IELTS 7.0 με πιστοποίηση που έχει αποκτηθεί εντός της
τελευταίας 3ετίας
Η εταιρία μας προσφέρει:
- την εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας
- την συμβουλευτική κατά τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης με τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία
Η εταιρία μας παρέχει πληροφορίες και πλήρη υποστήριξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πρόσληψη των ιατρών στο αντίστοιχο νοσοκομείο και να εξασφαλιστούν όλες οι σχετικές άδειες,
εγγραφή στον οικείο ιατρικό σύλλογο, απόκτηση συνταγολογίου κλπ. Οι υπηρεσίες μας
αμείβονται από τα ξένα νοσοκομεία, ενώ οι ιατροί δεν καταβάλλουν κανενός είδους αμοιβή σε
κανένα στάδιο της διαδικασίας.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον σε μεγάλα
νοσοκομεία με ποιοτικές προδιαγραφές εργασίας.
Αν επιθυμείτε την ένταξή σας στο Βρετανικό σύστημα υγείας, παρακαλούμε στείλτε το
βιογραφικό σας σημείωμα στο Info@hrstrategy.gr
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