ΟΚΥΠΥ θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο
Εργασία στους Γιατρούς χωρίς σύνορα – διαδικτυακή online ενημέρωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ
Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Ζητείται συνεργάτης ιατρός Παθολόγος από εταιρεία παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις Σέρρες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος –
Αποστολή βιογραφικών: sirrismed@yahoo.com Θα τηρηθ
εί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Οι επικρατέστεροι
υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ-προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ
Δήμος Λαγκαδά- προκήρυξη για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου
ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας-προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ
Ιατρικό Κέντρο «WeCare Medical Centre» - θέσεις εργασίας για ιατρούς
στην Κύπρο. Πληροφορίες ΕΔΩ
ΓΝ Παπανικολάου- Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ
Διατίθεται ιατρείο οικογενειακής ιατρικής με προνομιακούς όρους σε
γενικό ιατρό ή παθολόγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πλήρης
ιατροτεχνικός εξοπλισμός και έπιπλα αξίας. 6944803365
Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Το Κέντρο Αποκατάστασης Ευεξία αναζητά ιατρό για εφημερίες
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οργανική Μονάδα «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Θέση εργασίας στην Ελβετία - Stellenausschreibung Facharzt
Allgemeinmedizin/Allgemeine Innere Medizin. Περισσότερες πληροφορίες
ΕΔΩ
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε. αναζητά
Ιατρούς με ειδικότητα
Εντατικολόγου και Παθολόγου για πλήρη
απασχόληση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6949447445 ή αποστείλετε το
βιογραφικό
σας
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
armonia.kentroapokatastasis@gmail.com
Από την κλινικη Ευαγγελισμος Θεσσαλονικης ζητουνται ιατροι για
εφημεριες σε κλειστο τμημα. Επικοινωνια στο τηλ 2310819919 με
υπευθυνο Τσαμπούρη Γεώργιο.
Το δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων IntraLab, στα πλαίσια της περαιτέρω
ανάπτυξής του στο νομό Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει
ειδικευμένους ιατρούς ειδικότητας βιοπαθολόγου - μικροβιολόγου για
μόνιμη συνεργασία. Προσφέρονται άριστες εργασιακές συνθήκες και
δυνατότητες εξέλιξης και συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται
να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο stelexi@intralab.gr ή να
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επικοινωνήσουν στο 6946200835.
Ζητείται ιατρός ακτινολόγος από ιδιωτική κλινική στην Κύπρο για μόνιμη
απασχόληση. Άριστη γνώση αγγλικών. Ετήσιος μισθός: 50.000€. Η κλινική
σας παρέχει διαμονή και διατροφή για το πρώτο χρονικό διάστημα της
πρόσληψής σας. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και επισύναψη
κωδικού “ΙΚ3” στο foris@foris.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο
2310510360.
Ιατρικό Κέντρο «WeCare Medical Centre» - θέσεις εργασίας για ιατρούς
στην Κύπρο. Πληροφορίες ΕΔΩ
Διατίθεται ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ εν λειτουργία
στην
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ. Το ιατρείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 130 τ.μ , 2ος
όροφος κεντρικό πεζόδρομο. Είναι πλήρως εξοπλισμένο : PENTRA 400
,Ορμονολογικός αναλυτής, Κ-ΝΑ ,
SYSMEX KX-21N, 2 ZEISS
μικροσκόπια ( το ένα αχρησιμοποίητο ) , 2 κλίβανοι MEMMERT,
φυγόκεντρος HETTICH και λοιπός εξοπλισμός , υπολογιστές , εκτυπωτές,
τηλ. κέντρο FAX , μοντέρνα επίπλωση , πάγκοι , 2 εξετ/κες κλίνες , γυν/κή
καρέκλα ( μπουμ ) , κλιματισμός κ.τ.λ. Άδεια και συνεχής λειτουργία από
το 1982. Τηλ. επικοινωνίας : 6977130644.
Η ΔΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΕΙΛΙΜΙΝΤΡΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΕΣΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΤΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΕΜΕΣΟ - ΚΥΠΡΟ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 0035725390883. ΩΡΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-13:00 - 16:00-18:00 ΕΚΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις Επικουρικού Παιδιάτρου
στην 4η Υ.ΠΕ. για: 1. Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Χαλκιδικής (Πολύγυρος)
2.
ΚΥ Καλλικράτειας 3. ΚΥ Κασσανδρείας Μπορείτε επίσης να
υποβάλετε αίτηση για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού. Για
όλες τις θέσεις υπάρχει προοπτική μονιμοποίησης. Παρακαλώ να
εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας άμεσα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6976408999
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΣΘΟΣ 2500ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
zantebiodiagnosi@gmail.com ΤΗΛ 6973068781
Η Grecruitment είναι Διεθνής Συμβουλευτική Εταιρία με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και με εμπειρία πάνω από 11 χρόνια στον τομέα της Υγείας,
αυτή την περίοδο στελεχώνει θέσεις Ιατρών στις παρακάτω χώρες.
Δανία: Εκ μέρους πελατών μας αναζητούμε Ραδιολόγους με εμπειρία σε
ακτινολογία μαστού, Ογκολόγους με εμπειρία σε θεραπείες μαστού και
παχέος εντέρου, Γυναικολόγους – Mαιευτήρες με εμπειρία στην
εξωσωματική γονιμοποίηση και Γιατρούς με ειδικότητα στην επείγουσα
Ιατρική. Απαιτείται: 2-5 χρόνια εμπειρίας + C1 επίπεδο Αγγλικών
τουλάχιστον. Προσφέρονται: Ελκυστικές εργασιακές συνθήκες και δωρεάν
μαθήματα για εκμάθηση Δανικών. Για βιογραφικά και πληροφορίες
απευθυνθείτε στο info@grecruitment.com.
Η Grecruitment είναι Διεθνής Συμβουλευτική Εταιρία με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και με εμπειρία πάνω από 11 χρόνια στον τομέα της Υγείας,
αυτή την περίοδο στελεχώνει θέσεις Ιατρών στις παρακάτω χώρες.
Ιρλανδία: Εκ μέρους πελατών μας αναζητούμε Επιμελητές Α’ Ψυχίατρους,

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

21/9/2020

Παιδίατρους – Νεογνολόγους, Αναισθησιολόγους και Ειδικευόμενους στην
Επείγουσα Ιατρικοί. Απαιτείται: C1 επίπεδο Αγγλικών τουλάχιστον (IELTS
exams, 7.0 min) Προσφέρονται: Ελκυστικές εργασιακές συνθήκες +
βοήθεια με την εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο της Ιρλανδίας (IMC). Για
βιογραφικά και πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@grecruitment.com.
Πωλείται, σε ενοικιαζόμενο χώρο πρόσφατα ανακαινισμένο, πλήρες
καρδιολογικό ιατρείο (στο κέντρο της Θεσσαλονίκης) με πλήρη εξοπλισμό
σε άριστη κατάσταση λόγω διορισμού στο ΕΣΥ. Διαθέτει
ηλεκτροκαρδιογράφο, έγχρωμο υπέρηχο, ασύρματη δοκιμασία κόπωσης,
δύο Holter (ρυθμού και πίεσης) γραφείο με εκτυπωτές και PC, εξεταστικό
κρεβάτι, καινούργιο δερμάτινο σαλόνι με τραπέζι, κλειστό σύστημα
παρακολούθησης, με 2 τηλεφωνικές γραμμές και
τερματικό POS.
Κατάλληλο για νέους καρδιολόγους αλλά και για όσους θέλουν δεύτερο
ιατρείο στο κέντρο της πόλης. Εργάζεστε από την πρώτη μέρα. Για
περισσότερες πληροφορίες καλέστε με στο τηλ. 6932234016
3 θέσεις ιατρικών λειτουργών για τον ΟΚΥΠΥ. Πληροφορίες ΕΔΩ
Διατίθεται ιατρείο με προνομιακούς όρους σε γενικό ιατρό ή παθολόγο στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πλήρης ιατροτεχνικός εξοπλισμός και έπιπλα
αξίας. 6944803365
Το πολυϊατρείο Σκιάθου αναζητά τεχνολόγο ακτινολογίας –
ακτινοθεραπείας (ΤΕ) για εργασία σε κλασικό ακτινολογικό, αξονικό
τομογράφο, ορθοπαντογράφο και μαστογράφο. Απαραίτητη προϋπόθεση:
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Εγνατιάδης Νικόλας, Γενικός Ιατρός Αποστολή
βιογραφικών: negnatiadis@yahoo.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2427022115,
6976011628
Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο (Λεμεσός). (Παθολόγος,
Ρευματολόγος, Γενικός ιατρός, Πνευμονολόγος, Ενδοκρινολόγος,
Καρδιολόγος,
Νευρολόγος,
Γαστρεντερολόγος,
ΣΝεφρολόγος).
Πληροφορίες ΕΔΩ
ΟΚΥΠΥ - τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών. Πληροφορίες
ΕΔΩ
ΓΝ Σερρών- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογία. Πληροφορίες ΕΔΩ
Το Ελβετικό Ιατρικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί στην Λευκωσία και στη
Λεμεσό στη Κύπρο σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Ελβετική
Κλινική Paracelsus, ζητά ιατρικό προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες
ΕΔΩ
Ενοικιάζεται παιδιατρικό ιατρείο με όλο τον εξοπλισμό (εξεταστικό κρεβάτι
ενηλίκων και παιδιών, εξεταστικό κρεβάτι νεογνικό, ζυγαριάαναστημομετρο, τροχήλατο βοηθητικό τραπέζι, γυάλινο γραφείο, καρεκλες
συνοδών, ραφιερα, συρταριερα, 2 κλιματιστικά, τηλεόραση, σαλόνι
αναμονής με μικροφθορες). Διαθέτει επίσης κουρτίνες ρολερ, κουφώματα
θερμοηχομομωτικα τύπου coplam, φωτιστικά με οικονομικές λάμπες και
θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας στην εξωτερική μεριά της οποίας υπάρχει
ήδη θέση κ καλωδίωση για κάμερα.
Περιοχή ιπποκρατειο. Τηλ
επικοινωνίας 6973088312
Ζητείται Ιατρός με ειδικότητα Δερματολόγου ή Πλαστικού Χειρούργου για
συνεργασία σε νεοσύστατο δερματολογικό Ιατρείο στο κέντρο Θεσ/νίκης.
Πληροφορίες κα Νίκη-Αντωνία Μπάστα στο τηλ.: +306974658652
Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου
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σε άριστη κατάσταση(υπέρηχος, boom, γραφείο, εξεταστικό κρεβάτι,
τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, πλήρες σετ
χειρουργικων εργαλείων,βιβλιοθήκη.
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο τηλ 6937332525
Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό
Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος) σε αναπτυξιακή τροχιά και με
συμμετοχή του στο νέο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου
αναζητεί Ιατρούς Μικροβιολόγους. Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
•Πτυχίο Ιατρικής Σχολής •Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.•Διοικητικές και
οργανωτικές ικανότητες.Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με
σταθερό μηνιαίο μισθό και κίνητρο παραγωγικότητας, συμμετοχή σε
πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα
δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email hr@medihospital.com.cy με θέμα
“Ενδιαφέρον Ιατρού Μικροβιολόγου” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο:
+(357) 25 200 112
ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
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ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ –
ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Η Ψυχιατρική κλινική Δράμας Αγία Ειρήνη Α.Ε., η οποία
δραστηριοποιείται στο 5ο χλμ. της εθνικής Οδού Δράμας – Καβάλας ζητάει
να προσλάβει ιατρούς ψυχιάτρους. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι για
συνεργασία να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της κλινικής στο
τηλέφωνο 25210 - 42699 (08:00-16:00). Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γεωργηεφένδης Αντώνιος , Γεωργηεφένδης Κωνσταντίνος. Προσφέρεται:
- Εργασία στην πιο σύγχρονη ψυχιατρική δομή και μία από τις μεγαλύτερες
στην Ελλάδα (236 κλίνες),-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών- Εργασιακό
περιβάλλον με κορυφαίες προδιαγραφές, ασφάλεια και πρότυπη λειτουργία
ως σύγχρονο Ψυχιατρικό θεραπευτήριο,- Εικοσαετής (20) εμπειρία και
αντιμετώπιση πληθώρας Ψυχιατρικών περιστατικών.- Ευέλικτη εργασία.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΣΘΟΣ 2000 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ zantebiodiagnosi@gmail.com
ΤΗΛ 6973068781
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
Ζητείται Καρδιολόγος για συνεργασία και λειτουργία κοινού καρδιολογικού
ιατρείου (πλήρως εξοπλισμένο εγγύς της Μητρόπολης)
λόγω διορισμού του προηγούμενου συνεργάτη (προσοχή όχι συστέγαση).
Τηλέφωνο 6972728440 email achsid@gmail.com
Καινούριο ιδιωτικό πολυϊατρείο στην πόλη Nantes αναζήτα –
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ. Η ΑΜΟΙΒΗ είναι σύμφωνα με την εμπειρία του ιατρού,
βάσει του βιογραφικού, θέση μισθωτού, 5 εβδομάδες αμειβόμενη άδεια,
σύμβαση αόριστου χρόνου. Πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου,
am.papadimitriou@medicis-consult.com, τηλ. 6972007440, www.medicisconsult.gr.
Αναζητούμε έναν ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την πόλη Ναρμπόν (Narbonne),
στην ακτή της Μεσογείου, σε απόσταση 110 χλμ από τη Μονπελιέ και 150
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χλμ από την Τουλούζη. Η περιοχή φημίζεται και για το Περιφερειακό
φυσικό πάρκο Narbonnaise. Παροχές - 5 εβδομάδες αμειβόμενης άδειας
ετησίως + 23 μέρες RTT, προσωπική ασφάλεια πληρωμένη 100%,
επιστροφή των εξόδων ταξιδιών, εσωτερική εκπαίδευση από συντονιστή
γιατρό, ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης, βοήθεια για την εγκατάσταση,
αναζήτηση καταλύματος σύμφωνα με τα κριτήρια του γιατρού. Αμοιβή 102 471€ μεικτά/ χρόνο, ανεξαρτήτως της διάρκειας εμπειρίας.
Πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, am.papadimitriou@medicisconsult.com, τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr
Αναζητάμε ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ – ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ για ένα κέντρο υγείας
στο Παρίσι για απλές εξετάσεις. Ιδανική θέση για έναν νέο γιατρό, με
ελάχιστη εμπειρία ή για νέο απόφοιτο. Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ιατρικό κέντρο με
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ανακαινισμένο το Σεπτέμβριο 2019.
Στο κέντρο υπάρχουν βοηθοί η οποίοι υποστηρίζουν τους ιατρούς στις
καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες (ραντεβού, κτλ). Ο ιατρός δουλεύει σε
συνεργασία με τους οπτομέτρες, εγκρίνοντας τις εξετάσεις τους. ΟΡΑΡΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 9 ώρες/ημέρα, με 1 ώρα διάλειμμα, 4-5 ημέρες /εβδομάδα, ο
ιατρός αποφασίζει το ωράριό του.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ - ανάλογα με την εμπειρία, από 8.500 ευρώ καθαρά.
Πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, am.papadimitriou@medicisconsult.com, τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr.
Ζητούνται γιατροί από το μεγαλύτερο οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και
θεραπείας των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής για πλήρης
απασχόληση. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ιατρικής από χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρισμένο. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε
επίπεδο Β1 / έμπειρου χρήστη. Μόνο υποψήφιοι με τίτλο ειδικότητας ή
υποψήφιοι με πάνω από 3 χρόνια αναμονής. Προσφέρονται: Πλήρης
απασχόληση, Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, Συνεχής εκπαίδευση με
δυνατότητες μετεξέλιξης/ Αποστολή βιογραφικού: info@dhithessaloniki.gr
Το Γ.Ν. Κορίνθου αναζητά συναδελφο παθολόγο και παιδίατρο, ως
επικουρικοί ιατροί στις αντίστοιχες κλινικές. Πληροφορίες στο 2741023024
τις πρωινές ώρες ή στο iskorinthias@gmail.com
Πωλείται επίπλωση ιατρείου (καναπέδες, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφεία,
εξεταστική κλίνη). Πληροφορίες 6948510222
Παραχωρείται επιπλωμένο ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά
ευνοϊκούς όρους. Πληροφορίες 6948510222
SWITZERLAND Senior Physician Internal Medicine 60-100%. More info
here
Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο
υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ και ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για τις Μονάδες Υγείας
του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως
αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο
hr_thessaloniki@bioiatriki.gr ή επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2310
372600, 2310 372869. www.bioiatriki.gr Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Όμιλος αισθητικής ιατρικής με κυρίαρχη θέση στον χώρο, στο πλαίσιο της
συνεχούς ανάπτυξής και στελέχωσης, για Θεσσαλονίκη, αναζητά μόνιμη
συνεργασία με: Ιατρό – Ενδοκρινολόγο (full time) κωδ. ENDOT01.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να
προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα Μικροβιολόγου, για εργασία στα ιατρεία
της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο
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αποδοχών. Μισθός: 2.500 € Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών
στο info@aegeanmedical.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 517 9999
Θέσεις εργασίας στην Γερμανία:
Θέση εργασίας 1
Θέση εργασίας 2
Θέση εργασίας 3
Θέση εργασίας 4
Θέση εργασίας 5
To κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε. αναζητά:
ΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Κωδικός θέσης: DD Καθήκοντα: Λήψη
ιστορικού, Παρακολούθηση ασθενών, Ενημέρωση ασθενών. Προφίλ:
Πτυχίο ιατρικής, Υψηλό αίσθημα ευθύνης, Υψηλές επικοινωνιακές
δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και
συνεργασίας, Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα, Γνώση της αγγλικής
γλώσσας, Γνώση χειρισμού Η/Υ Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό
σας στη διεύθυνση umanresources@evexia.com
Οι Persuaders RH αναζητούν καρδιολόγους για να στελεχώσουν μεγάλη
ιδιωτική κλινική στην Γαλλία. Πρόκειται για σύμβαση Αορίστου Χρόνου
με απολαβές 8000 ευρώ καθαρά το μήνα και η δυνατότητα μετεκπαίδευσης
στην επεμβατική καρδιολογία σε δημόσιο Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος θα
πρέπει •
να είναι ευρωπαίος πολίτης • να έχει αποφοιτήσει από
ευρωπαϊκά πανεπιστημια •
να έχει πτυχίο γαλλικής γλώσσας επίπεδο
B2. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 00 33 1 83
81 69 08 ή αποστείλατε email στο etsaousidou@persuadersrh.com
Η Ψυχιατρική κλινική ΑΛ.ΠΙΣΣΑΛΙΔΗ-ΑΛ.ΚΑΡΙΠΗ Α.Ε στην Περαία,
ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα για εφημερίες και πρωινά.
Πληροφορίες στα τηλ:2392022217 - 2392022237 κατά τις πρωινές ώρες.
Αποστολή βιογραφικών email : klinikipiskar@gmail.com
ΟΚΥΠΥ- 24 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών
ΟΚΥΠΥ - 1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας
Ζητείται συνάδελφος ιατρός (εκτός από οδοντιατρο και παιδίατρο) για την
δημιουργία - συστέγαση ιατρείου τηλ 6974012252
Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου
σε άριστη κατάσταση(υπέρηχος, boom, γραφείο, εξεταστικό κρεβάτι,
τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, πλήρες σετ
χειρουργικων εργαλείων,βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο τηλ 6937332525
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ Κ.Υ.
ΜΥΚΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΕΤΩΝ.
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 10.000 ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗ τηλ. επικ. 6984203852
Βιογραφικά στο email nsampsouni@hotmail.gr
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ , ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ή
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977510154 ή 2310380074
(10:00-14:00)
Η Γυναικολογική Κλινική ΛΗΔΡΑ στη Λευκωσία, προσφέρει θέση
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συνεργάτη για ιατρό Αναισθησιολόγο με εμπειρία στην μαιευτική
Αναισθησία (περιοχική και ανώδυνο τοκετό) και στη γυναικολογική
αναισθησία. Προϋπηρεσία 5 χρόνων θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον διευθύνων σύμβουλο
της κλινικής κ. Ζήνων Γεωργίου στο 35799457910.
Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να
προσλάβει ιατρούς με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου,
ΩΡΛ, Καρδιολόγου, Εντατικολόγου Αναισθησιολόγου, Πνευμονολόγου ή
Λοιμωξιολόγου, για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη,
κατά την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020. Προσφέρεται
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Μισθός ειδικών ιατρών: 3000 €
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 517 9999
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας υπάρχουν δύο κενές θέσεις Επικουρικών
Παθολόγων για άμεσο διορισμό. Παρακαλούμε όποιος συνάδελφος
ενδιαφέρεται, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο προσωπικού του
Νοσοκομείου Καλαμάτας στο 27210-46107 ή με τον Ιατρικό Σύλλογο
Μεσσηνίας στο 27210-23156.
Είμαι γενικός χειρουργός και ψάχνω για συνεργασία και συστέγαση με
συνάδελφο ιατρό (κατά προτίμηση παθολόγο, γενικό ιατρό,ενδοκρινολόγο,
γαστρεντολογο) σε πλήρως μοντέρνα ανακαινισμένο και εξοπλισμένο
ιατρείο σε πολύ κεντρικό σημείο από της Αγία Σοφίας με Τσιμισκή. Τηλ
6947218499
SWITZERLAND Oberärztin/Oberarzt Radiologie (50-100%) Wir suchen
per 1. September 2020 oder nach Vereinbarung eine/n Oberärztin/Oberarzt
Radiologie.
Ihr Aufgabenbereich • Digitale Radiologie inkl. Mammographie •
Ultraschall (inklusive Punktionen) • Computertomographie •
Magnetresonanztomographie • Durchführung von Rapporten • Beteiligung
an Nacht- und Wochenenddiensten Ihr Profil • Ausbildung mit Facharzttitel
Radiologie • Umfassende Kenntnisse im gesamten Spektrum der
diagnostischen Radiologie (inkl. CT und MRT) • Kommunikative,
engagierte und teamfähige Persönlichkeit • Organisationsfähigkeit
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MED ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΗΤΑΕΙ ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 2108676090 , 6973068781
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ email:kipselibiodiagnosi@gmail.com
Απο Διαγνωστικο Κεντρο με εδρα την ΚΩ, ζητείται Ιατρος ακτινολόγοςακτινοδιαγνωστης για μόνιμη απασχοληση.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γνώση
υπερήχου κ διάγνωση ακτινογραφιων.
Πολυ καλές παροχές αναλόγως βιογραφικού,ασφάλιση. Αποστολή
βιογραφικών με email: medviografika@gmail.com
ΑΠΌ ΙΑΤΡΙΚΉ Εταιρία με έδρα στη Κω, ζητούνται ιατροί με ή άνευ
ειδικότητα για μόνιμη ή καλοκαιρινή απασχόληση 2020 (από 01/08 έως
31/10). Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Αγγλικών, Κατοχή διπλώματος
οδήγησης. Πολύ καλές παροχές, μισθός αναλόγως του βιογραφικού,
ασφάλιση, Διαμονή,... Αποστολή Βιογραφικών με φωτογραφία στο
email: medviografika@gmail.com
4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών (ΟΚΥΠΥ)
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1 κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (ΟΚΥΠΥ)
Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ)
EmbryoClinic προτίθεται να προσλάβει Ιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο στη
Θεσσαλονίκη στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην
Ελλάδα. περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
Το Mediterranean Hospital of Cyprus, ένα υπερσύγχρονο και
αναπτυσσόμενο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό (Κύπρος), με συμμετοχή
στο νέο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) της Κύπρου αναζητεί Ιατρούς για
κάλυψη 3 θέσεων ιατρών Καρδιολόγων για μόνιμη και πλήρη
απασχόληση. Απαιτούμενα Προσόντα • Ιατρός με Ειδικότητα στην
Καρδιολογία
• Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Το
προσφερόμενο πακέτο απολαβών ξεκινά από €100.000 ετησίως, συμμετοχή
σε πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε
ένα δυναμικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email hr@medihospital.com.cy με θέμα
“Ενδιαφέρον Ιατρού Καρδιολόγου” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο:
(357) 25 200 112.
ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Medical job positions in Belgium
Η Grecruitment είναι Διεθνής Συμβουλευτική Εταιρία με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια στον τομέα της Υγείας,
αυτή την περίοδο στελεχώνει τις παρακάτω θέσεις στη Γερμανία.1. Εκ
μέρους πελάτη μας στην περιοχή της Κολωνίας / Βόννης, αναζητούμε έναν
Επιμελητή Β για τον τομέα της Νευροχειρουργικής. 2. Εκ μέρους πελάτη
μας, μια κλινική, η οποία βρίσκεται μεταξύ Νυρεμβέργης και Μονάχου,
αναζητούμε έναν Ειδικευόμενο Ιατρό για τον τομέα της Ορθοπεδικής και
της Τραυματολογίας. 3. Εκ μέρους πελάτης μας στην περιοχή του
Ίνγκολσταντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας, αναζητούμε
Ειδικευόμενους Ιατρούς για διάφορα τμήματα της κλινικής. 4. Ο πελάτης
μας, μια κλινική στη Βαυαρία, που βρίσκεται ακριβώς στα αυστριακά
σύνορα κοντά στο Σάλτσμπουργκ, αναζητούμε εκ μέρους της κλινικής έναν
Επιμελητή Α για το τομέα της Θωρακικής Χειρουργικής. 5. Ο πελάτης μας,
μια κλινική στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βαυαρίας, αναζητούμε εκ
μέρους της Επιμελητές Α και Ειδικευόμενους Ιατρούς για τους τομείς της
Εσωτερικής Ιατρικής, της Αναισθησιολογίας, της Χειρουργικής , της
Ορθοπεδικής κ.α 6. Εκ μέρους πελάτης μας, μια κλινική στην περιοχή
Χαϊλμπρόν, αναζητούμε έναν Ειδικευόμενο Ιατρό για τον τομέα της
Παιδιατρικής το συντομότερο δυνατό. *Για όλες τις θέσεις στη Γερμανία
απαιτούνται γνώσεις Γερμανικών C1 Approbation. Για βιογραφικά και
πληροφορίες απευθυνθείτε στο kyriaki.zelou@grecruitment.com.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Προκήρυξη θέσεων Ιατρών ΕΣΥ
Η Affidea, ελληνική θυγατρική εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου
υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με: - Ειδικευμένους ιατρούς
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Ακτινοδιαγνώστες (συνεργασία σε τμήμα Αξονικού/ Μαγνητικού
Τομογράφου, τμήμα υπερήχων / triplex , τμήμα ακτινολογικό και μαστού) Ειδικευμένους ιατρούς Βιοπαθολόγους (με εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο)
Προσφέρονται δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής
εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Οι θέσεις
αφορούν τόσο την Αττική όσο και την Περιφέρεια. Σε περίπτωση
ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση : hr.gr@affidea.com Μπορείτε να βρείτε και να
ενημερωθείτε για την "Πολιτική Ιδιωτικότητας Προσωπικών Δεδομένων για
Υποψήφιους Συνεργάτες" της Affidea, ακολουθώντας το Link που σας
οδηγεί σε αυτή.
Θέσεις εργασίας metropolis polyclinic
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΤΙΜΗ. ΥΠΕΡΗΧΟΣ,ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ,ΚΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ. ΣΑΛΟΝΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ
ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ;2 ΔΙΘΕΣΙΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ,2
ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ,ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ;694 5311906
Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο
υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ και ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για τις Μονάδες Υγείας
του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά
τους σημειώματα στο hr_thessaloniki@bioiatriki.gr ή επικοινωνήσουν στα
τηλέφωνα: 2310 372600, 2310 372869.
www.bioiatriki.gr Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Ζητούνται ιατροί για εργασία από 29/7/2020, έως 12/8/2020, για την
παιδική κατασκήνωση ΕΛΑΙΩΝΕΣ στη Χαλκιδική. Παρέχεται
ασφάλιση,διαμονή και διατροφή. Πληροφορίες στo 6940562200 ή στπ
2310243383 και στο eleonescamp.gr
Η κατασκήνωση της Yuppi Camp (Κρυοπηγή Χαλκιδικής) ζητά ιατρούς για
τους κατασκηνωτές της. Οι αποδοχές τους θα είναι 850 ευρώ ανα 15θήμερο
(με δωρεάν παραχώρηση κατοικίας και φαγητού). Πληροφορίες κ.
Αλέξανδρο Κατσέα, τηλ. 6979259223
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ ΚΜΨΥ ΧΙΟΥ
Germany needs medical doctors from EU countries. more information
HERE
Θέσεις εργασίας για Παθολόγο σε Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στις Σέρρες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Αποστολή βιογραφικών:
sirrismed@yahoo.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια. Οι επικρατέστεροι
υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου
σε άριστη κατάσταση(υπέρηχος, boom, γραφείο, εξεταστικό κρεβάτι,
τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, πλήρες σετ
χειρουργικων εργαλείων,βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στο τηλ 6937332525
Θέση εργασίας στην Αυστρία
Παραχωρείται επιπλωμένο και εξοπλισμένο Ιατρείο στο κέντρο των
Σερρών. Πληροφορίες: 6948510222
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Θέση εργασίας στην Βιέννη
H ιατρική εταιρία Zante Medical Care με έδρα τη Ζάκυνθο προσφέρει
εργασία σε ιατρούς με ειδικότητα (παιδιατρική, παθολογική, ορθοπαιδική,
Ω.Ρ.Λ. και γενική ιατρική) ή άνευ ειδικότητας, για στελέχωση ιατρικού
κέντρου και περιφερειακών ιατρείων κατά την θερινή περίοδο 2019.
Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Αποστολή βιογραφικών στο email:
info@zantemedcare.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6984 263 172
ΟΚΥΠΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΛ, SALZBURG ΑΥΣΤΡΙΑ. Περισσότερες πληροφορίες
ΕΔΩ
Η κατασκήνωση express τσαφ-τσουφ(μετά τον Μαρμαρά) ζητά γιατρό είτε
με ειδικότητα είτε χωρίς ειδικότητα για έναν ή και δύο μήνες.Πληροφορίες
στο τηλέφωνο:6977352239
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ, SALZBURG ΑΥΣΤΡΙΑ.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
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