Med Doc Healthcare | Pembroke Hall, 3-4 Pembroke Street Upper, Dublin 2 D02 VN24
Tel: +353 1 901 1306 | Web: www.meddoc.ie | Fax: +353 1 901 1306

Μόνιμες Θέσεις Εργασίας, Θέσεις Εργασίας Locum, Συμβόλαιο με
Κορυφαίες Αμοιβές

Η Med Doc Healthcare είναι η κορυφαία εταιρεία προσλήψεων στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της Ιρλανδίας και απευθύνεται σε ιατρούς με
την ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε κενές
θέσεις εργασίας για άμεση έναρξη πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών, τόσο σε τακτικά Ιατρεία όσο και σε Κέντρα
Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας.
Η

Med

Doc

έχει

το

μεγαλύτερο

πελατολόγιο

εργοδοτών

τόσο

Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών όσο και Κέντρων Επείγουσας Ιατρικής
Φροντίδας σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε
ακριβώς τη δουλειά που ψάχνετε. Κομητείες όπως το Cork, το Galway, το
Waterford και το Wexford είναι πολύ δημοφιλείς στους Έλληνες γιατρούς και
δεν είναι λίγοι αυτοί που πλέον ζουν μόνιμα στην Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια
και πραγματικά το απολαμβάνουν. Το Δουβλίνο είναι μια προτιμώμενη
τοποθεσία εργασίας, αλλά επειδή τα πρότυπα διαβίωσης εκτός του Δουβλίνου
είναι πολύ υψηλότερα, πολλοί γιατροί αποφασίζουν να ζήσουν στην ύπαιθρο,
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όπου οι μισθοί είναι παρόμοιοι και επιτυγχάνεται ένα πολύ υψηλότερο βιοτικό
επίπεδο λόγω χαμηλότερων εξόδων διαβίωσης.
Ανάλογα με το πόσο εντατικά επιθυμείτε να εργαστείτε, στην Ιρλανδία μπορείτε
να κερδίζετε από 120.000 έως 220.000 € ετησίως μικτά. Αυτό καθιστά τη Med
Doc μια πολύ ελκυστική εταιρεία για να συνεργαστείτε με σκοπό την εύρεση της
ιδανικής δουλειάς στην Ιρλανδία.
Προϋποθέσεις:


Εγγραφή στο Medical Council of Ireland (παρέχεται βοήθεια – δεν
απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)



Τίτλος Ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή 4ετής εμπειρία στην
Γενική/Οικογενειακή Ιατρική



Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η Med Doc θα διασφαλίσει επίσης ότι θα έχετε μια περίοδο προσαρμογής
προτού αρχίσετε να εργάζεστε στην Ιρλανδία. Αυτή είναι απαραίτητο, καθώς οι
περισσότεροι γιατροί οικογενειακής ιατρικής που εργάζονται στην Ιρλανδία
είναι ειδικευμένοι σε τομείς όπως η υγεία των γυναικών, η παιδιατρική κ.λπ. Οι
ιρλανδοί Γενικοί/Οικογενειακοί ιατρικοί (GP) διατηρούν τα δικά τους ιδιωτικά
ιατρεία με κύρια προτεραιότητα να κρατούν τους ασθενείς έξω από τα
νοσοκομεία και να τους αντιμετωπίζουν στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που συνήθως ανήκει πλήρως στο GP ή στο Κέντρο Υγείας
(μη νοσοκομειακό περιβάλλον).
Μην καθυστερείτε, επικοινωνήστε με την Med Doc σήμερα και ένας από τους
υπεύθυνους προσλήψεων θα έρθει σε επαφή μαζί σας για να σας βρει τη
δουλειά που ζητάτε. Μπορείτε να μας καλέσετε στο +353 1 9011306 ή στο email gp@meddoc.ie
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Εκτός από την πρόσληψη ιατρών οικογενειακής ιατρικής, η αδελφή μας εταιρεία
Med Pharm (www.medpharm.ie) προσλαμβάνει επίσης φαρμακοποιούς
διαφόρων επιπέδων καθώς και τεχνικούς φαρμακείων για αλυσίδες, ομάδες και
μεμονωμένα φαρμακεία σε όλη την Ιρλανδία.
Μπορείτε να περιμένετε να κερδίζετε από 50.000 έως 90.000 € ετησίως
εργαζόμενος/η ως φαρμακοποιός στην Ιρλανδία.
Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας καλέσετε στο +353 1 9011730 ή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο register@medpharm.ie και ένας από τους
υπεύθυνους προσλήψεων θα χαρεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με την
τρέχουσα λίστα των κενών θέσεων στην Ιρλανδία.
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