
 
Riviere Consulting : Η εταιρεία µας κατέχει ηγετική θέση στις ιατρικές προσλήψεις και προσφέρει ευκαιρίες 
σταδιοδροµίας σε όλη τη γαλλία.  
   
  
Η Riviere Consulting : 
Σας προσφέρει µαθήµατα γαλλικών, αν το προφίλ σας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας 
Σας βοηθά στις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να εγκατασταθείτε στη Γαλλία 
Δεν παίρνει προµήθεια για τις υπηρεσίες που σας προσφέρει 
  
Η παρέµβασή µας: 
Αξιολογούµε το επαγγελµατικό σας σχέδιο 
Σας βοηθάµε στη σύνταξη της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σας σηµειώµατος 
Σας συµβουλεύουµε για τη συνέντευξη 
Σας προτείνουµε θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας 
  
Το προφίλ σας : 
Ειδεικευµένος ιατρός σύµφωνα µε την Ευρωπαική οδηγία D.C 2005/36/CE  
Μιλάτε ή έχετε βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας 
 
Σηµαντικό: Η Riviere Consulting θα οργανώσει συναντήσεις στην Ελλάδα προκειµένου να σας παρουσιάσει το Γαλλικό 
Ιατρικό Σύστηµα και να µελετήσει µαζί σας το επαγγελµατικό σας σχέδιο στη Γαλλία. Για εγγραφές στείλτε e-mail 
επιβεβαίωσης µε το µήνυµα CONFERENCE GRECE και θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες, 
 
Εαν ενδιαφέρεστε παρακαλώ στείλτε µας το Βιογραφικό σας σηµείωµα στα Γαλλικά. 
Δείτε παρακάτω κάποιες από τις προσφορές µας. 
 
 

Σοφία Κοσµά 
Chargée de recherche UE 
+33 (0) 1 53 05 76 95 
+33 (0) 6 12 47 39 78          
grece@riviere-consulting.com 
 

Σας ενδιαφέρει µια επαγγελµατική καριέρα στη Γαλλία ; 
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Παιδοψυχίατρος-Normandie/PACA                         Οφθαλµίατρος - Alsace                                          Καρδιολόγος -   
                                                                           Στην περιοχή PACA (Côte d’Azur)                          Languedoc Roussillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Αναισθησιολόγος / εντατικολόγος          Ιατρός Εργασίας - Pyrénées Atlantiques                    Eντατικολόγος - Picardie          

– Bourgogne   
  
 

Κάποιες από τις προσφορές µας 
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