
 

Ιατρική εταιρία ζητάει έμπειρο ιατρό για συνεργασία στην Χαλκιδική κατά την θερινή περίοδο 

(Μάιο –Σεπτέμβριο) του 2021, παρέχεται διαμονή και διατροφή. Αποστολή βιογραφικών στο e-

mail: intermedicagr@yahoo.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 234 91 19. 
14/5/2021 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά Ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας & Ακτινολογίας για πλήρη ή και 

μερική απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, 

ευέλικτα ωράρια αλλά και δυνατότητα συστέγασης.  Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο 

πολυϊατρείο στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων με 12 διαφορετικές ειδικότητες.  Η φιλική 

διάθεση, η οικογενειακή ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα άριστο 

εργασιακό περιβάλλον για νέους επιστήμονες.  Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε στο 6934044343 

/ 6932233637 ή με email στο info@iatriki-ipirou.gr 

14/5/2021 

Ζητείται Γενικος  Ιατρός ή Ιατρός άνευ ειδικότητας για 4μηνη, καθημερινή, 8ωρη εργασία σε 

ιατρείο  στην Τορώνη Χαλκιδικής, με καθαρές αποδοχές 2000€/μήνα. Aποστολή βιογραφικών: 

toronimedicalcenter@gmail.com    
14/5/2021 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ιατροί πλήρους απασχόλησης, με ειδικότητα κατά προτίμηση παιδιατρικής, (ή 

γενικής ιατρικής, ή παθολογίας) και με κλινική εμπειρία, για την κατασκήνωση της ΧΑΝΘ, στον 

Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, στις εξής κατασκηνωτικές περιόδους, για το καλοκαίρι του 2019: Α΄ 

περίοδος: Τρίτη 29/06 – Τρίτη 13/07 Β΄ περίοδος: Τρίτη 13/07 – Τρίτη 27/07   Γ΄ περίοδος: 

Τετάρτη 28/07 – Τετάρτη 11/08  Δ΄ περίοδος: Τετάρτη 11/08 – Τετάρτη 25/08 . Η κάθε περίοδος 

είναι 15 ημέρες και η αμοιβή είναι 1300€ μεικτά. Επιπλέον καλύπτουμε τις εισφορές στο ΤΣΑΥ. 

Επιπλέον υπάρχουν και οι παρακάτω περίοδοι κατ αναλογια. Αθλητική: 26/8-01/09 Παλαιών 

κατασκηνωτών & Φίλων: 2/9 – 5/9. Αναζητούμε ιατρό με αγάπη για τα παιδιά και τους νέους 

και προσφέρουμε διαμονή και πλήρη διατροφή. Πληροφορίες στο κεντρικό της ΧΑΝΘ 

2316001000, τμήμα κατασκηνώσεων, εσωτερική γραμμή: 0850. Βιογραφικά παρακαλούμε να 

αποστείλετε στο e-mail: p.gouliamtzis@ymca.gr 

14/5/2021 

Ζητείται ιατρός με ή άνευ ειδικότητας για εργασία κατά τους θερινούς μήνες σε ιατρεία  στο 

νομό Πιερίας , με υψηλές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών: porimedicenter@gmail.com   τηλ 

6978710005 
12/5/2021 

Παραχωρείται επιπλωμένο Ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  

Πληροφορίες: 6948510222 
11/5/2021 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου σε άριστη κατάσταση (καναπέδες, τραπέζια, γραφεία, 

βιβλιοθήκες) Πληροφορίες 6948510222 11/5/2021 

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp στον Πρίνο της Θάσου, ζήτα γιατρό για την καλοκαιρινή 

περίοδο λειτουργίας της.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6945432403 Θα σας παρακαλούσαμε να 

κοινοποιήσετε την παρούσα αγγελία στα μέλη σας μέσω του site σας και σε περίπτωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6945432403. 

11/5/2021 



Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου σε άριστη 

κατάσταση(υπέρηχος, boom, εξεταστικό κρεβάτι, τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), 

τραπεζάκι, πλήρες σετ χειρουργικων εργαλείων, λυχνία. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 

στο τηλ 6937332525 

11/5/2021 

Από την ιατρική εταιρεία SOS MEDICAL ASSISTANCE στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ζητούνται 

ιατροί άνευ ειδικότητας για συνεργασία Ιούνιο-Σεπτέμβριο . Διαμονή εξασφαλισμένη. Υψηλές 

αποδοχές. κιν.6944990051 e-mail.: sos.medical24@gmail.com      evi123456@gmail.com 
11/5/2021 

Παραχωρείται πλήρως (πώληση) ή μερικώς (λειτουργία ως κοινό ιατρείο) καρδιολογικό ιατρείο 

με μεγάλο πελατολόγιο, σε συνεχή λειτουργία για περισσότερο από οκτώ έτη, στο Τσοτύλι, Ν. 

Κοζάνης, λόγω μετεγκατάστασης. Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 πμ - 2.00 μμ στο 

6972728440. 

11/5/2021 

Πωλείται εξοπλισμός οφθαλμολογικού ιατρείου σε πολύ καλή κατάσταση. Ο εξοπλισμός 

περιλαμβάνει: 1.       Σχισμοειδή λυχνία Haagstreit 2.       Μηχάνημα μέτρησης αστιγματισμού και 

καμπυλότητας κερατοειδούς (Javal) 3.       Συνοπτοφόρος 4.       Argon Laser 5.       Κλίβανος 

αποστείρωσης (ξηρός και υγρός) 6.       Φακόμετρο 7.       Προβολέας μέτρησης οπτικής οξύτητας 

8.       Κάσα γυαλιών  9.       Σετ χειρουργικών εργαλειών 10.   Σκιασκόπια 11.   Τονόμετρο 12.   

Χειρουργικό τραπέζι 13.   Ορθοπτικά όργανα 14.   Προβολέας χειρουργείου Πληροφορίες: 

6981193049, 2521022507 

11/5/2021 

Ζητούνται Ιατροί για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία: Α. Ειδικευόμενοι γιατροί 1.   

Πρώτων Βοηθειών  2.   Γενικός Ιατρός 3.   Ψυχίατρος 4.   Παιδίατρος Β. Ειδικοί γιατροί 1.   

Ακτινολόγος 2.   Παθολόγος 3.   Ειδικός Ιστοπαθολόγος  4.   Γενικός Ιατρός με εμπειρία σε τμήμα 

πρώτων βοηθειών . Οι υποψήφιοι να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος, κατά προτίμηση 

(όχι απαραίτητα) να έχουν προσωρινή άδεια εργασίας (Registration GDC)  και να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο για τους άνδρες υποψήφιους).   

Παρέχονται υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. 

Υποστήριξη στις διαδικασίες μετεγκατάστασης.Εάν ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή 

θέλετε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως γιατρός στην ειδικότητα σας 

στείλτε τα βιογραφικά σας κατά προτίμηση (όχι απαραίτητα) σε μορφή EUROPASS και στα 

Αγγλικά στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com . 

11/5/2021 

Ζητούνται γιατροί σε νοσοκομεία της Γερμανίας στις παρακάτω ειδικότητες:  Α. Ειδικευόμενοι 

γιατροί 1.   Τραυματολόγος χειρουργός ή ορθοπεδικός χειρουργός – 2 θέσεις  2.   Ψυχίατρος – 1 

θέσεις 3.   Καρδιολόγος  – 1 θέση 4.   Αναισθησιολόγος – 1 θέση  Β. Ειδικοί γιατροί 1.   

Νευρολόγος – 1 θέση αρχίατρου 2.   Ακτινολόγος με εμπειρία στην αγγειογραφία – 1 θέση 3.   

Ορθοπεδικός χειρουργός  – 2 θέσεις (1 αρχίατρου) 4.   Νεύρο ουρολόγος – 1 θέση  5.   

Αναισθησιολόγος – 1 θέση  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επίπεδο Β2 στην 

γερμανική γλώσσα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο 

για τους άνδρες υποψήφιους).   Παρέχονται υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και 

πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετεγκατάστασης και εκπαίδευση 

για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία (Approbation)  Εάν 

ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία ως γιατρός στην 

11/5/2021 



ειδικότητα σας στείλτε τα βιογραφικά σας κατά προτίμηση (όχι απαραίτητα) σε μορφή europass 

και στα γερμανικά στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 
7/5/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
7/5/2021 

Η ψυχιατρική κλινική San Vitale στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, ζητά γιατρούς για εφημερίες. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310807300 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

klinikisanvitale@gmail.com 

6/5/2021 

Ζητούνται ιατροί για εργασία από 1/7/2021 έως 26/8/2021 (για όλη ή τμήμα της περιόδου), για 

την παιδική κατασκήνωση ΕΛΑΙΩΝΕΣ στη Χαλκιδική. Παρέχεται ασφάλιση,διαμονή και 

διατροφή. Πληροφορίες στo 6940562200 ή στο 2310243383 καθώς και στο eleonescamp.gr 
6/5/2021 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ: Ιατρό με ειδικότητα ή άνευ 

ειδικότητας ή σε αναμονή για ειδικότητα για την θερινή περίοδο (1 Ιουνίου εώς 30 Οκτωβρίου 

2021) για τον νομό Θεσπρωτίας. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: -Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. -Πολύ 

καλή γνώση Η/Υ. -Επαγγελματική εμπειρια. -Επικοινωνιακές ικανότητες. -Ομαδικό πνεύμα. -

Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση. -Προοπτική για μόνιμη συνεργασία. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑI: -

Yψηλός μισθός. -Διαμονή. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Mail: 

sivotamedicalcare@yahoo.com Tel:   6973053295 

5/5/2021 

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με 

ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας, για εργασία στα 

ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, Παρακαλούμε για την αποστολή 

βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881 

5/5/2021 

Το μεγαλύτερο γραφείο ευρέσεως Εργασίας στην Γαλλία, οι Persuaders RH, αναζητά Γενικό 

Γιατρό για να δραστηριοποιηθεί στο ελεύθερο επάγγελμα στην περιοχή της Doubs. Ένα 

σύγχρονο και μοντέρνο ιατρείο παραδίδεται στον γιατρό δωρεάν για τα πρώτα χρόνια της 

δραστηριότητας του με τη συνδρομή και την υποστήριξη του δημάρχου. Υψηλές και σταθερές 

απολαβές, έτοιμο πελατολόγιο αλλά και και πριμ εγκατάστασης περιμένουν τον γιατρό για να 

ξεκινήσει δυναμικά τη καριέρα του στο γαλλικό σύστημα υγείας. Απαραίτητα προσόντα είναι ο 

υποψήφιος να είναι Ευρωπαίος πολίτης, να έχει αποκτήσει το πτυχίο του και την ειδικότητα του 

σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης και να μιλά γαλλικά σε επίπεδο Β2. Όσοι ενδιαφέρονται να 

μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση μπορούν να καλέσουν στο +33 1 83 81 69 

08 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο etsaousidou@persuadersrh.com 

5/5/2021 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η' ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ 70 τμ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕ 3 

ΔΩΜΑΤΙΑ - ΣΑΛΟΝΙ - ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κιν. 6944730928 - 

6974466752 

5/5/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy052021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy052021-3.pdf
mailto:klinikisanvitale@gmail.com
mailto:info@aegeanmedical.gr


   LET’S SWISS IN GENEVA.   Για μεγάλη DETOX κλινική στην Γενεύη   θέση ομοιοπαθητικού 

γιατρού με άριστα γαλλικά και εμπειρία στην ομοιοπαθητική θεραπεία.  Βιογραφικό στο  

doctorjobsch@icloud.com  www.doctorjobs.gr,  τηλ. 6974434797 
5/5/2021 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΜΙΣΘΟΣ 80€ - 100€ / 

ΗΜΕΡΑ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@evzoia.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

6981842119 

5/5/2021 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προσλήψεις επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε 

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 28/4/2021 

ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΣΕ 

ΑΝΑΜΟΝΗ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΩ. Αποστολή βιογραφικών: info@i-

medicalservices.net, τηλ. επικοινωνίας: 6944325354 

27/4/2021 

Ζητείται Γενικός Ιατρός  για 4μηνη, καθημερινή, 8ωρη εργασία σε ιατρείο ΠΦΥ στην Τορώνη 

Χαλκιδικής, με καθαρές αποδοχές 2000€/μήνα. Αποστολή βιογραφικών: 

toronimedicalcenter@gmail.com 
27/4/2021 

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp στον Πρίνο της Θάσου, ζήτα γιατρό για την καλοκαιρινή 

περίοδο λειτουργίας της. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6945432403. Θα σας παρακαλούσαμε να 

κοινοποιήσετε την παρούσα αγγελία στα μέλη σας μέσω του site σας και σε περίπτωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6945432403. 

27/4/2021 

Πωλούνται λόγω παύσης λειτουργίας καρδιολογικού ιατρείου τα εξής - X- Scribe ασύρματη 

κόπωση με τάπητα  - Υπέρηχος Aloka a10 με 3 probes, cardiac (σχεδόν καινούργια), linear, 

convex. Πάνω του έχει φορτωμένο πρόγραμμα stress echo, IMT, pulse wave velocity, 

augmentation index. Έξτρα υπάρχει πρόγραμμα σε υπολογιστή για 2D strain imaging και 

μέτρηση όγκων και κλάσματος εξώθησης.  Τιμή:11.000 euro. Τα μηχανήματα βρίσκονται στη 

Θεσσαλονίκη. Νίκος Τηλέφωνο επικοινωνίας-απογευματινές ώρες: 6970127430 

27/4/2021 

Σε νέο διαγνωστικό κέντρο στη περιοχή κάτω πετράλωνα ζητείτε ιατρός μικροβιολόγος-

βιοπαθολόγος τεχνολόγος ιατρικών εργαστηριών ( με εμπειρία στις αιμοληψίες)  και ιατρός 

ακτινολόγος για κάλυψη τμήματος υπερήχων . αποστολή βιογραφικών στο 

zantewall@gmail.com 

27/4/2021 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ MED ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΖΗΤΑΕΙ ΙΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ ΚΑΙ  ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΕ ΝΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ  6973068781 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  email:kipselibiodiagnosi@gmail.com 

26/4/2021 

Από Ιατρική Εταιρεία Hellenic Medical Care ζητούνται ιατροί (με ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού 

Ιατρού, Παιδιάτρου ή Άνευ Ειδικότητας) για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στην Χαλκιδικής 
26/4/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype-epik-042021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype-epik-042021.pdf


κατά τη θερινή περίοδο. Με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Παρακαλούμε για την αποστολή 

βιογραφικών στο info@hmc.com.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 

+306985057500 

Παραχωρείται πλήρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο, καρδιολογικό ιατρείο με μεγάλο 

πελατολόγιο, σε συνεχή λειτουργία για περισσότερο από οκτώ έτη, στο Τσοτύλι, Ν. Κοζάνης, 

λόγω μετεγκατάστασης.  Πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 πμ - 2.00 μμ στο 

6972728440 

26/4/2021 

Το πολυϊατρείο Σκιάθου αναζητά Μικροβιολόγο και παιδίατρο για μόνιμη εργασία χειμώνα 

καλοκαίρι.  Αναζητά επίσης 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 Νικόλαος, Γενικός Ιατρός Αποστολή βιογραφικών: 

negnatiadis@yahoo.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2427022115, 6976011628 

26/4/2021 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΥ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ , ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙO ΣΤΟ ΝΟΜΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ  . ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΜΙΣΘΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:stavrosdoc@gmail.com    

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :6972701130 

23/4/2021 

Ζητείται συνεργάτης κυτταρολόγος για πλήρη απασχόληση σε διαγνωστικό εργαστήριο που να 

διαθέτει: 

• Εργασιακή εμπειρία σε κυτταρολογικό  εργαστήριο . 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και H/Y. 

• Να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την απόκτηση ειδικότητας 

• Οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 

Παρέχονται: 

• Άρτιος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. 

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών . 

• Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο περιβάλλον. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να αποστείλουν βιογραφικό 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

kosta@atg-labs.gr, kiriakou@atg-labs.gr 

22/4/2021 

Ιατρική εταιρία ζητάει έμπειρο ιατρό για συνεργασία στην Χαλκιδική κατά την θερινή περίοδο 

(Μάιο –Σεπτέμβριο) του 2021. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: intermedicagr@yahoo.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 234 91 19. 
21/4/2021 

mailto:negnatiadis@yahoo.gr


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΩΡΛ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε. Ελληνικός 

Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. | Hellas Gold Single Member S.A. 

Στρατώνι Χαλκιδικής, ΤΚ630 74 | Stratoni Chalkidikis, GR630 74 

Office: +30 23760 25044  |  Fax: +30 23760 22208 

19/4/2021 

πρόσκληση - ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρού εργασίας στο Δήμο Χαλκηδόνος 
19/4/2021 

Η καρδιολογική κλινική του ΠΓΝ Καστοριάς λειτουργεί σήμερα με δυο μόνο συναδέλφους και 

είναι πιθανή η αναστολή λειτουργίας της. Υπάρχει προκήρυξη για θέση επικουρικού  

καρδιολόγου  με τριετή θητεία. Ιατρικός Σύλλογος Καστοριάς: 24670  82029 
19/4/2021 

Λόγω ανανεωσης του εξοπλισμου μας ,διατίθενται προς πωληση υπερηχοτομογραφοι philips iu 

22 ,philips iu 33 (καρδιολογικος)  logiq 7 GE καθως και ψηφιακος πανοραμικός owandy imax 

touch , μετρητης οστικης πυκνότητας lunar dpx bravo, ακτινολογικό μηχανημα GE Proteus Bucky 

X-Ray Room Για περισσοτερες πληροφοριες καλεστε στο 6941690701 ή στειλτε mail στο 

iesinfo@yahoo.gr 

19/4/2021 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΣΤΟΥ. e-mail επικοινωνίας: info@evzoia.gr 

19/4/2021 

ΟΚΥΠΥ  - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 16/4/2021 

Ζητούνται ιατροί  (άνευ ειδικότητας –  ή ειδικοτήτων) για εργασία σε ιατρεία των νομών Πιερίας 
– Χαλκιδικής κατά τη θερινή περίοδο (επιθυμητή η γνώση ξένων γλωσσών). Με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Αποστολή  βιογραφικού στο παρακάτω λογαριασμό    ηλεκτρ. ταχ.  
artemiospap@yahoo.gr τηλ:   6944 242 978    (11:00 - 13:30 & 18:00 - 21:00) 

15/4/2021 

Η ψυχιατρική κλινική San Vitale ζητά γιατρούς για εφημερίες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2310807300 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: klinikisanvitale@gmail.com 

15/4/2021 

Η Ψυχιατρική Κλινική Θεσσαλονίκης Ασκληπιείον ΑΕ ζητά ιατρό, κατά προτίμηση παθολόγο, 
γενικό ιατρό ή καρδιολόγο, χωρίς να αποκλείονται άλλες ειδικότητες, για εφημερίες. 
Πληροφορίες: 2392071000 & 2392071500 κατά τις πρωινές ώρες. 

14/4/2021 

Ενοικιάζεται επιπλωμένο Ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  
Πληροφορίες: 6948510222 

14/4/2021 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου σε άριστη κατάσταση (καναπέδες, τραπέζια, γραφεία, 
βιβλιοθήκες) Πληροφορίες 6948510222.  

14/4/2021 

Από Ιατρική Εταιρεία ζητείται Ιατρός για εργασία σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην 
Χαλκιδική για τους καλοκαιρινούς μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες  καλέστε στο 
6947401040. 

13/4/2021 

Παραχωρείται πλήρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο, καρδιολογικό ιατρείο με μεγάλο 
πελατολόγιο, σε συνεχή λειτουργία για περισσότερο από οκτώ έτη, στο Τσοτύλι, Ν. Κοζάνης, 
λόγω μετεγκατάστασης.  Περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 10.00πμ - 2.00 μμ 
στο 6972728440 

13/4/2021 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΛΑΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 
30/6 - 26/8/20. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 2500,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ 2310423377-8, 6944537664. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ 
smarkopoulou@glaroi.gr 

13/4/2021 

Το μεγαλύτερο γραφείο ευρέσεως Εργασίας στην Γαλλία, οι Persuaders RH, αναζητά 12/4/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/eldoradogold2021.pdf
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Οφθαλμίατρο για να στελεχώσει ιδιωτικό ιατρείο στην πόλη Nancy. Ο γιατρός μπορεί να 
ξεκινήσει τη καριέρα του είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός σε ενα συγχρονο 
εξοπλισμένο ιατρείο και πλήρως στελεχωμένο με τη παρουσία γραμματέα και οπτομέτρη. 
Απαραίτητα προσόντα ειναι ο υποψηφιος να ειναι Ευρωπαίος πολίτης, να έχει αποκτήσει το 
πτυχίο του και την ειδικότητα του σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης και να μιλά γαλλικά σε επίπεδο 
Β2. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση μπορούν να 
καλέσουν στο +33 1 83 81 69 08 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
etsaousidou@persuadersrh.com. 

Ο Όμιλος Eταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί 
συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ και ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ, για τις 
Μονάδες Υγείας του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο kabatzoglou@bioiatriki.gr  
www.bioiatriki.gr  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

12/4/2021 

Το Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς» στη Λευκωσία – Κύπρος, ζητά συνεργάτες Ιατρούς με 
τις εξής ειδικότητες: 
1.       Οφθαλμολογία. 
2.       Νευρολογία. 
3.       Δερματολογία. 
4.       Ρευματολογία. 
5.       Ενδοκρινολογία, 
6.       Αιματολογία και  
7.       Νεφρολογία. 
Για επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο info@apostolosloukas.org 

12/4/2021 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύμβαση ιδιωτών ιατρών με Νοσοκομεία, αρμοδιότητας 3ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας 

8/4/2021 

Από Ιατρική Εταιρεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητείται  Ιατρός Ειδικότητας Αιματολογίας, 
Παθολογίας ή άλλης Παθολογικής Ειδικότητας,   για άμεση πρόσληψη με μηνιαίο μισθό,  για 
8ωρη 5ημερη εργασία.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932299014 

8/4/2021 

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 25 ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΠΛΉΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΌΠΟΛΗ ΚΑΜΈΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΤΗΛ. 6932163130 

8/4/2021 

Το μεγαλύτερο γραφείο ευρέσεως Εργασίας οι Persuaders RH στην Γαλλία αναζητά Γενικό 
Γιατρό για να δραστηριοποιηθεί στο ελεύθερο επάγγελμα στην περιοχή της Doubs. 
Ένα σύγχρονο και μοντέρνο ιατρείο παραδίδεται στον γιατρό δωρεάν για τα πρώτα χρόνια της 
δραστηριότητας του με τη συνδρομη και την υποστήριξη του δημάρχου. 
Υψηλές και σταθερές απολαβες, έτοιμο πελατολόγιο αλλά και και πριμ εγκαταστασης 
περιμένουν τον γιατρό για να ξεκινήσει δυναμικά τη καριέρα του στο γαλλικό σύστημα υγείας. 
Απαραίτητα προσόντα ειναι ο υποψηφιος να ειναι Ευρωπαίος πολίτης, να έχει αποκτήσει το 
πτυχίο του και την ειδικότητα του σε χώρα ευρωπαϊκής ένωσης και να μιλά γαλλικά σε επίπεδο 
Β2. 
Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση μπορούν να 
καλέσουν στο +33 1 83 81 69 08 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
etsaousidou@persuadersrh.com. 

8/4/2021 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: 
Αναζητούνται  
• 6 ιατροί Αναισθησιολόγοι  
• 3 ιατροί Γυναικολόγοι  
• 2 ιατροί Νευρολόγοι  
• 1 ιατρός Νεύρο-Ακτινολόγοι  

7/4/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype-prok-042021.pdf
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Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba 
Τόπος εργασίας: ιδιωτικό νοσοκομείο διαπιστευμένο από τον ιταλικό ΕΟΔΥ 
Γεωγραφική περιοχή: Μιλάνο και Βαρέζε, Ιταλία 
Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας 
Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως 
Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου, υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελματία  
30 ημέρες άδειας ανά έτος απασχόλησης 
Αποζημίωση λήξης απασχόλησης  
Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο 
Αποζημίωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 
Δωρεάν ιταλικά μαθήματα: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση 
                                             60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2 
Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του ιατρού) 
Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας 
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: greece@ue.coopalba.it 
Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19. 
Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου. 

Ζητείται Ειδικός Ιατρός Βιοπαθολόγος  με απόκτηση τίτλου ειδικότητας  (τουλάχιστον από 
διετίας),για συνεργασία σε ιδιωτικό Πολυϊατρείο στην ανατολική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. 
Ευέλικτο ωράριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6936156166   

6/4/2021 

Προκήρυξη κενής θέσης Ιατρού Νευρολόγου στην Κύπρο Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», 
είναι ένα άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Λεμεσό, όπου 
λειτουργούν υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων, Ακτινολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο και Στέγη Ηλικιωμένων. Σύντομα θα έχει αποπερατωθεί η Νέα Πτέρυγα 
Αποκατάστασης, δίπλα από το υπάρχον κτίριο, δυναμικότητας 32 κλινών με νέο 
Φυσιοθεραπευτήριο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό με υποστηρικτικούς χώρους, 
όλα με σύγχρονο εξοπλισμό. Συνολικά θα έχουμε 72 κλίνες αποκατάστασης. Στόχος του η 
διατήρηση και η περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός 
του ιατρικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού. Στην προσπάθειά μας αυτή 
επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα: α) Ιατρό Νευρολόγο Μισθός και άλλα ωφελήματα 
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει 
να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email s.savva@melathroneoka.com.cy μέχρι τις 23/4/2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263. 

6/4/2021 

Πωλούνται οφθαλμολογικά μηχανήματα Rodenstock σε άριστη κατάσταση, με ελάχιστη χρήση, 
αγορασμενα 06/2018. Το ιατρειο ανεστειλε την λειτουργια του στις 06/2020, λογω μετακομισης 
στο εξωτερικο και εκτοτε  δεν εχουν ξαναχρησιμοποιηθει. Ο εξοπλισμος αποτελειται απο: 1) 
Μοναδα 2 θεσεων Epsilon 4000e 2)Λυχνια Rodenstock RSL 2500 Digital με PC, monitor, 
πληκτρολογιο και ποντικι 6000e. 3) Autoref-keratometer Cx-800 4000e. 4)  Ψηφιακη οθονη 
οπτοτυπων 23'' 1150e 5) Φακομετρο με εκτυπωτη 1150e. 6) Τονόμετρο Goldman 500e. 7) IN-
V033 CE ISO Approved Non-contact Rebound Tonometer 600e 8) Κασετινα δοκιμ. υαλων και 
σκελετος 300e.  9) Περιμετρο Peristat Automated Rodenstock με αυτοματο τραπεζακι 
ανυψωσης, laptop και σκαμπο 5000e.                  Τιμη πακετου 21500e   
Πληροφορίες : 698 6567 324    email: efigerov@gmail.com 

6/4/2021 

(1)   10 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών 
(2)    3 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας 
 

5/4/2021 

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  “ΑΡΜΟΝΙΑ” ζητεί Ιατρούς προς κάλυψη 
εφημεριών. Τηλ. Επικοινωνίας : 6949447445 E-mail: info@armoniacenter.gr 

5/4/2021 

Ζητείται παιδοψυχίατρος, στα Ιωάννινα, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση από την 5/4/2021 

mailto:s.savva@melathroneoka.com.cy
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Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωάννινων-Θεσπρωτίας της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής 
Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) για την στελέχωσή παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας. 
Η υπηρεσία έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 3 +1 έτη από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και κατόπιν θα ενταχθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Υγείας, καθιστώντας πάγια τη θέση εργασίας. Στα πλεονεκτήματα της θέσης προσθέτουμε την 
δυνατότητα παράλληλης αυτοαπασχόλησης του εργαζόμενου (ιδιωτικό Ιατρείο) και ότι θα έχει 
την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής Ιωαννίνων και στενή συνεργασία με 
το ΚΟΚΕΨΥΠΕ Ιωάννινων. Δείτε το σχετικό link εδώ :   https://epropsi.gr/paratasi-tis-prosklisis-
ekdilosis-endiaferontos-gia-1-mia-thesi-paidopsychiatroy-pliroys-apascholisis-orismenoy-
chronoy-i-gia-2-dyo-theseis-paidopsychiatron-merikis-apascholisis-orismenoy-chronoy-stin 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδιαφερόμαστε  για έναν  Επικουρικό Ιατρό με 
Ειδικότητα Ορθοπεδικής για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Η σύμβαση είναι 3ετής με 
δυνατότητα παράτασης. Ας σημειωθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας ανήκει στις 
Προβληματικές και Άγονες  Περιοχές της Κατηγορίας Α και ως εκ τούτου η προϋπηρεσία 
προσμετράται διπλή στις κρίσεις ιατρών ΕΣΥ . Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπινού Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκάδας στο τηλέφωνο 2645360293 ή στη Γραμματεία του Γραφείου Διοικητή στο τηλέφωνο 
2645360299, και στo email: secretariat@ghol.gr.  Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας - Γραφείο 
Διοικητή 

2/4/2021 

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με 
ειδικότητα Παθολόγου, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού ή Άνευ Ειδικότητας, για εργασία στα 
ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, Παρακαλούμε για την αποστολή 
βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 229 881 

2/4/2021 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ. Γιατροί – Ελλάδα και Εξωτερικό. 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 

2/4/2021 

Η Prime md AE σε συνεργασία με το Ασκληπιός Διάγνωσης που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας στην  περιοχή Χερσονήσου,  Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρα Κρήτης, ζητάει Ιατρούς άνευ 
ειδικότητας καθώς και όλων των ειδικοτήτων για την καλοκαιρινή σεζόν Μάιο-Οκτώβριο 2021  
Απαραίτητα προσόντα • Πολύ καλή γνώση ξένων Γλωσσών 
• Προσωπικές δεξιότητες υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια 
• Πτυχίο Ιατρικής σχολής 
Προσφέρονται • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
• Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης 
• Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον .Οι υποψήφιοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail primemdvasi@gmail.com «Η υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος 
προϋποθέτει ότι συναινείτε και αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 
από την εταιρία μας με σκοπό την αξιολόγηση αυτών» Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κύριο Μηλαθιανάκη στο τηλ. 6944615122 Ελευθερίου Βενιζέλου 187, 
70014 Λιμένας Χερσονήσου, Κρήτης 

2/4/2021 

Προκήρυξη σύμβασης ιατρού εργασίας - Δήμος Παύλου Μελά 1/4/2021 

Η εταιρεία Persuaders RH, αναζητά ψυχίατρους για να στελεχώσουν μεγάλη ιδιωτική κλινική 
στην περιοχή του Παρισιού.  
Προσφέρεται:  

1/4/2021 

https://epropsi.gr/paratasi-tis-prosklisis-ekdilosis-endiaferontos-gia-1-mia-thesi-paidopsychiatroy-pliroys-apascholisis-orismenoy-chronoy-i-gia-2-dyo-theseis-paidopsychiatron-merikis-apascholisis-orismenoy-chronoy-stin
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1.  συμβόλαιο Αορίστου Χρόνου με ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
2. σύγχρονες εγκαταστάσεις  
3. υποστήριξη στην μετεγκατάσταση του γιατρού και της οικογένειάς του στην χώρα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι Υποψήφιοι να είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν 
φοιτήσει σε πανεπιστήμια εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιθυμητό προσόν η κατοχή 
διπλώματος καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας.  
Οσοι ενδιαφερονται μπορουν να επικοινωνησουν μαζι μας στο 00 33 1 83 81 69 08 ή να 
στείλουν ανανεωμένο το βιογραφικό τους στο email etsaousidou@persuadersrh.com 
 Κλείστε άμεσα ένα ραντεβού μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας ατζέντας για να σας 
ενημερώσουμε για το γαλλικό σύστημα Υγείας και τις θέσεις εργασίας μας. Οι υπηρεσίες μας 
παρέχονται δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας. 

3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
Βιογραφικά στο:  doctorjobsch@icloud.com ή τηλ στο 6974434797 Α.Μαγκριώτη 
1.Oberarzt/-ärztin Gastroenterologie/Hepatologie 
(100%, evtl. auch 80%) 
Aufgaben 
Sie betreuen ein breit gefächertes Patientengut im ambulanten sowie stationären Bereich und 
pflegen mit den Kollegen/-innen der internistischen Fachabteilungen und der medizinischen 
Stationen eine enge Zusammenarbeit sowie einen täglichen, intensiven Austausch. Ihr 
Tätigkeitsfeld im Bereich der Endoskopie umfasst das gesamte Spektrum der Gastroenterologie 
und schliesst alle invasiven Massnahmen der sonographischen Diagnostik mit ein. Bei 
entsprechender Eignung können Sie die Technik der ERCP und der Endosonographie erlernen. Sie 
beteiligen sich am Bereitschaftsdienst der Gastroenterologie und gegebenenfalls am Kaderdienst 
der Inneren Medizin. 
Profil 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung in der Gastroenterologie und gute 
Kenntnisse im Bereich der gastroskopischen und koloskopischen Untersuchungen sowie in der 
sonographischen Diagnostik. Zudem sind Sie eine teamfähige, dynamische Persönlichkeit mit 
hoher Sozialkompetenz, welche die tägliche Herausforderung eines lebhaften 
Ambulanzbetriebes zu schätzen weiss. 
Wir bieten 
Ihnen eine infrastrukturell neue und technisch hochmodern eingerichtete Gastroenterologie in 
einem zukunftsorientierten und erfolgreichen Dienstleistungsunternehmen. Die Lage am 
Bodensee bietet ein attraktives Wohnen. Weiter finden Sie: Möglichkeit Parkplatzmiete, sehr 
gute ÖV-Anbindung, firmeneigene Kita und gutes Personalrestaurant. 
  
2.Oberärztin / Oberarzt Gastroenterologie und Hepatologie 80 - 100% 
Ihre Aufgaben 
Sie betreuen Patienten aus dem gesamten Spektrum der Gastroenterologie und Hepatologie im 
ambulanten so-wie konsiliarisch auch im stationären Setting. Sie führen selbständig Endoskopien 
sowie Abdomensonografien durch und haben eine eigene Sprechstunde. 
Ihr Profil 
Sie verfügen über den Facharzttitel in Gastroenterologie, vorzugsweise mit breiten klinischen 
Erfahrungen in der Inneren Medizin. Sie sind eine offene, engagierte und kooperative 
Persönlichkeit mit hoher Eigenverantwortung und guten kommunikativen Fähigkeiten. Sie haben 
Freude am Umgang mit Patienten. Teamfähigkeit, Flexibilität, sowie eine hohe Sozialkompetenz 
runden Ihr Profil ab. 
Wir bieten 
Ein interessantes und anspruchsvolles Umfeld an einem innovativen Zentrum mit moderner 
Infrastruktur und einem kollegialen Team. Zudem beteiligen Sie sich an der interdisziplinären 

1/4/2021 



Zusammenarbeit mit Viszeralchirurgie, Disziplinen der Inneren Medizin, Radiologie, dem 
wöchentlichen Tumorboard sowie Gynäkologie und Spezial-sprechstunden. Eine fundierte 
Einarbeitung und attraktive Anstellungsbedingungen mit fortschrittliche Sozialleistungen 
erwarten Sie ebenfalls. Wir sind ein Spital in einer Region mit hohem Erholungswert in der Nähe 
der West-Ost- bzw. Nord-Süd-Hauptachsen. Langenthal bietet einen spannenden Mix aus Kultur, 
Tradition und Wirtschaft. 
 3.Oberärztin / Oberarzt Gastroenterologie 80-100% 
Ihre Aufgaben 
• Sie betreuen unsere ambulanten wie auch stationären gastroenterologischen Patienten 
• Sie führen alle gängigen endoskopischen Untersuchungen im Fachbereich der 
Gastroenterologie selbstständig durch 
• Sie beteiligen sich an der Sicherstellung einer kontinuierlichen Betreuung unserer 
Patientinnen und Patienten 
• Sie nehmen am gastroenterologischen Hintergrund-Dienstbetrieb teil 
• Sie engagieren sich aktiv an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen der Klinik 
Ihr Profil 
• Sie verfügen über einen Facharzttitel in Gastroenterologie mit klinischer Erfahrung im 
gesamten gastroenterologischen und ggf. auch hepatologischen Spektrum 
• Sie verfügen über eine fundierte endoskopische Erfahrung mit guten Kenntnissen im 
Bereich der gastroskopischen und koloskopischen Untersuchungen sowie in der sonographischen 
Diagnostik 
• Sie pflegen hohe Standards in der Versorgung Ihrer Patienten und stellen damit eine 
bestmögliche medizinische Betreuung sicher 
• Sie engagieren sich für einen regelmässigen fachlichen Austausch mit Ihren ärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen und tragen zu einer angenehmen Zusammenarbeit im Team sowie in 
der Klinik bei 
 
Wir bieten 
• Technisch umfassend und hochmodern ausgestattete Abteilung in einem interessanten 
und anspruchsvollen Umfeld 
• Angenehme Arbeitsumgebung in einem motivierten Team 
• Bei Bedarf umfassende Weiterbildungsoptionen 
• Bei entsprechender Eignung attraktive Aufstiegsmöglichkeiten 
 

H “Mastoras Medical Services” - Ιατρική Εταιρεία στη Βόρεια Κέρκυρα, ζητά Ιατρούς ειδικοτήτων 
Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Χειρουργικής, Δερματολογίας, Παιδιατρικής, Ορθοπεδικής καθώς 
επίσης και Σε αναμονή ή Άνευ Ειδικότητας με εκπληρωμένη Υπηρεσία Υπαίθρου. Απαραίτητα 
προσόντα: Επαγγελματική εμπειρία, Καλή Γνώση Αγγλικών, Δίπλωμα οδήγησης, Καλή Γνώση 
Η/Υ και νέων Τεχνολογιών. Η γνώση Ξένης γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν. Παρέχονται Υψηλός Μισθός και Extra , Διαμονή, Εταιρικό αυτοκίνητο, 
Εταιρικό κινητό. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο 
mastorascorfu@gmail.com Τηλ. Επικοινωνίας: 2663063388 

31/3/2021 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – μίσθωση ακινήτου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 31/3/2021 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ιατροί πλήρους απασχόλησης, με ειδικότητα κατά προτίμηση παιδιατρικής, (ή 
γενικής ιατρικής, ή παθολογίας) και με κλινική εμπειρία, για την κατασκήνωση της ΧΑΝΘ, στον 
Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, στις εξής κατασκηνωτικές περιόδους, για το καλοκαίρι του 2019:Α΄ 
περίοδος: Τρίτη 29/06 – Τρίτη 13/07 Β΄ περίοδος: Τρίτη 13/07 – Τρίτη 27/07   Γ΄ περίοδος: 
Τετάρτη 28/07 – Τετάρτη 11/08  Δ΄ περίοδος: Τετάρτη 11/08 – Τετάρτη 25/08  
Η κάθε περίοδος είναι 15 ημέρες και η αμοιβή είναι 1300€ μεικτά. Επιπλέον καλύπτουμε τις 
εισφορές στο ΤΣΑΥ. Επιπλέον υπάρχουν και οι παρακάτω περίοδοι κατ αναλογια. 

31/3/2021 
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Αθλητική: 26/8-01/09 Παλαιών κατασκηνωτών & Φίλων: 2/9 – 5/9 Αναζητούμε ιατρό με αγάπη 
για τα παιδιά και τους νέους και προσφέρουμε διαμονή και πλήρη διατροφή. Πληροφορίες στο 
κεντρικό της ΧΑΝΘ 2316001000, τμήμα κατασκηνώσεων, εσωτερική γραμμή: 0850. 
Βιογραφικά παρακαλούμε να αποστείλετε στο e-mail: p.gouliamtzis@ymca.gr 

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ « ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΙΑΤΡΟΙ, 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ. ΤΗΛ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6945402430  ΚΑΙ Ε 
MAIL  reception@corfugeneralclinic.gr 

31/3/2021 

Ζητούνται γιατροί σε νοσοκομεία της Γερμανίας στις παρακάτω ειδικότητες:          Α. 
Ειδικευόμενοι γιατροί 1.   Ειδική παθολογία (Innere Medizin) – 2 θέσεις 2.   Αναισθησιολογία – 1 
θέση 3.   Ψυχιατρική – 1 θέση Β. Ειδικοί γιατροί 1.   Ογκολογία   – 1 θέση 2.   Παιδιατρική – 1 
θέση 3.   Ακτινολογία – 2 θέσεις Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επίπεδο Β2 στην 
γερμανική γλώσσα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο 
για τους άνδρες υποψήφιους).  Παρέχονται υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και 
πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετεγκατάστασης και εκπαίδευση 
για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία (Approbation). Εάν 
ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία ως γιατρός στην 
ειδικότητα σας στείλτε τα βιογραφικά σας κατά προτίμηση στα γερμανικά και σε μορφή 
Europass στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com . 

30/3/2021 

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. ΠΛΗΡ ΤΗΛ  6973733000                     6973733001 

29/3/2021 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ 
ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ. Σας προσφέρουμε μια νέα πρόκληση σε μια διεθνή εταιρεία με 
συνεχή ανάπτυξη στο  #wellness. Το core είναι στην υγεία, την ευεξία και την πολυτελή 
ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες μας. Μπορείτε να διαμορφώσετε αποφασιστικά την επιτυχία 
της εταιρείας και να συμβάλλετε ενεργά στη δημιουργία μιας παγκόσμιας μάρκας. 
Επωφεληθείτε από την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς και από διάφορες 
υπηρεσίες, όπως εκπτώσεις σε τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής και άλλα οφέλη. 
Αμοιβή, 140.000 chf/χρόνο συν ωφέλη. Παρακαλώ τα βιογραφικά σας στο: 
doctorjobsch@icloud.com, Πληροφορίες στο τηλ. 6974434797 κ. Αννα Μαγκριώτη 

29/3/2021 

Πρόσκληση της Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
παιδιάτρου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ). 
Πληροφορίες ΕΔΩ 

26/3/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 26/3/2021 

Τα Πρότυπα Ιατρικά Εργαστήρια Life Check, με 19 διαγνωστικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, 
αναζητούν για συνεργασία στο Καρπενήσι: Ιατρό Μικροβιολόγο-Βιοπαθολόγο Η εταιρία 
προσφέρει: • Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές • Προοπτική εξέλιξης • Άριστο Επαγγελματικό 
περιβάλλον εργασίας • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος • Φιλοδοξία και ευσυνειδησία • Ιατρική Δεοντολογία 
•Αγάπη για τον ασθενή Επίσης η εταιρία απασχολώντας πλέον των 200 εξειδικευμένων ιατρών 
επενδύει στην οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική ανέλιξή τους. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: 
maria.chondrou@hotmail.gr με τίτλο ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ. 

26/3/2021 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Γ.Ν.-Κ.Υ.Λήμνου 24/3/2021 

Επικουρικός Ιατρός ΩΡΛ για ΓΝ_ΚΥ Ικαρίας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σας παρακαλούμε 
επικοινωνήστε: Ι. Μπαρδάνης Δ/ντής ΩΡΛ ΕΣΥ ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας τηλ 6932968043 

24/3/2021 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 24/3/2021 

Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου σε άριστη 
κατάσταση(υπέρηχος, boom, εξεταστικό κρεβάτι, τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, 
πλήρες σετ χειρουργικων εργαλείων, λυχνία. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ 6937332525 

23/3/2021 

mailto:doctorjobsch@icloud.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/oaed032021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy032021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnlimnou032021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnpapageorgiou032021.pdf


Ζητείται Γενικός Ιατρός  για 4μηνη, καθημερινή, 8ωρη εργασία σε ιατρείο Α/θμιας φροντίδας υγείας στην 
Τορώνη Χαλκιδικής, με καθαρές αποδοχές 2000€/μήνα. Αποστολή βιογραφικών: 
toronimedicalcenter@gmail.com    

23/3/2021 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ  (ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ )  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
6984-787882 

22/3/2021 

Θέσεις εργασίας για Ειδικευμένους Ιατρούς στη Γαλλία Η ATRIX International  Medical Διαθέτει Θέσεις 
εργασίας για Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Παρέχει  Υπηρεσίες 
συμβούλου σχετικά με την επιλογή της καλύτερης θέσης  Προετοιμασία συνεντεύξεων στη γαλλική 
γλώσσα Σωστή ενημέρωση και στήριξη σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες Οι υπηρεσίες μας παρέχονται 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους ενδιαφερόμενους  Γιατρούς.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντάς μας ένα Βιογραφικό σας 
Σημείωμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις που ανταποκρίνονται στα 
προσόντα και τις προσδοκίες σας.Κορίνα Αυγέρη kavgeri@atrixinternational.com tel : 00 30 6946 503719 
/ 0033 753 02 52 93 

22/3/2021 

H “CORFUMEDICA 24HR MEDICAL SERVICE”  -Ιατρική εταιρεία με έδρα την  Κέρκυρα αναζητά  ιατρούς 
ειδικοτήτων : Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής καθώς επίσης και Σε αναμονή ή  
Άνευ Ειδικότητας με εκπληρωμένη Υπηρεσία Υπαίθρου .  Απαραίτητα Προσόντα: •         Καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας •         Γνώση Η/Υ •         Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. •         Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα 
συνεργασίας •         Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση  •         Προϋπηρεσία επιθυμητή •         Η 
γνώση Ξένης γλώσσας επιπλέον της Αγγλικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Παρέχονται Υψηλός 
Μισθός , Διαμονή, Εταιρικό αυτοκίνητο, Εταιρικό κινητό. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο : admin@corfumedica.gr Τηλ. επικοινωνίας : 2661048248 & 
6977229229 

22/3/2021 

Ζητείται ιατρός Παθολόγος ή ιατρός Γενικής ιατρικής για εφημερίες στο καλά οργανωμένο και με συνεχή 
κάλυψη από τους θεράποντες ιατρούς Παθολογικό τμήμα της EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες: Τηλ: 6944 297727, 6944 474766, 2310 895156, e-mail: etou39@otenet.gr 
και pathology.sec.gc@euromedica.gr 

22/3/2021 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟ Ή ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΗΛ.2310267805, ΦΑΞ.2310267142, E-MAIL:info@alexandracamp.gr alexandra camp beach of Kariani 
Kavala, Greece www.alexandracamp.gr 

19/3/2021 

πώληση ακτινολογικού κέντρου (λόγω συνταξιοδότησης) σε κεντρικό σημείο των Τρικάλων (Θεσσαλία) με 
τεράστιο πελατολόγιο . Υπάρχει και η δυνατότητα πώλησης των μηχανημάτων ξεχωριστά. 
Συμπεριλαμβάνονται :• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ DR JOTO 2011 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΩΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ • TOSHIBA ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 2011 • ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ • 2 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ • 1 PC MAC • 2 ΓΡΑΦΕΙΑ • 2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ •
 ΚΑΝΑΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ 3ΘΕΣΙΟΣ • ΚΡΕΒΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ • ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ • 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6937267001 

19/3/2021 

DOCTOR JOBS IN SWITZERLAND 19/3/2021 

ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΙΑΤΡΕΊΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΕΙ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΈΓΑΣΗ. ΤΟ ΙΑΤΡΕΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ 8 ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ.  ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973207335 

18/3/2021 

Ζητείται ιατρός με ή άνευ ειδικότητας για 4μηνη, καθημερινή, 8ωρη εργασία σε ιατρεία στους νομούς 
Χαλκιδικής και Πιερίας, με καθαρές αποδοχές 1500€/μήνα. Αποστολή βιογραφικών: 
porimedicenter@gmail.com 

17/3/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

17/3/2021 

Ζήτηση παιδοψυχιατρου για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου. https://kpechios.gr/ta-nea/44-
prokyrikseis/924-thesi-ergasias-paidopsyciatro-xios-2021 

17/3/2021 

Προκήρυξη κενών θέσεων Ιατρών στην Κύπρο. Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», είναι ένα άρτια 
εξοπλισμένο και στελεχωμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Λεμεσό, όπου λειτουργούν υπηρεσίες 
Εξωτερικών Ιατρείων, Ακτινολογικό, Καρδιολογικό, Μικροβιολογικό Εργαστήριο και Στέγη Ηλικιωμένων. 
Σύντομα θα έχει αποπερατωθεί η Νέα Πτέρυγα Αποκατάστασης, δίπλα από το υπάρχον κτίριο, 

17/3/2021 

mailto:admin@corfumedica.gr
http://www.alexandracamp.gr/
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δυναμικότητας 32 κλινών με νέο Φυσιοθεραπευτήριο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ακτινολογικό με 
υποστηρικτικούς χώρους, όλα με σύγχρονο εξοπλισμό. Συνολικά θα έχουμε 72 κλίνες αποκατάστασης. 
Στόχος του η διατήρηση και η περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο 
εκσυγχρονισμός του ιατρικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού. Στην προσπάθειά μας αυτή 
επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα: α) Ιατρό Παθολόγο β) Ιατρό Καρδιολόγο γ) Ιατρό Ορθοπαιδικό 
Μισθός και άλλα ωφελήματα Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής και ωφελημάτων. 
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email s.savva@melathroneoka.com.cy 
μέχρι τις 9/4/2021. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 
25872263 

Ζητείται Ειδικός Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης για συνεργασία με ‘Ελληνα συνάδελφο σε ιατρείο υπερήχων σε 
απόσταση 35 λεπτών από το αεροδρόμιο  Charles de Gaulle.  Γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1. 
Αποστολή βιογραφικών στο echo@medaisne.fr  ΤΗΛ 6947528373 

17/3/2021 

Ζητούνται Ιατροί για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία: Α. Ειδικευόμενοι γιατροί 1.   Πρώτων 
Βοηθειών  2.   Γενικός Ιατρός 3.   Ψυχίατρος 4.   Παιδίατρος Β. Ειδικοί γιατροί 1.   Ακτινολόγος 2.   
Παθολόγος 3.   Ειδικός Ιστοπαθολόγος  Οι υποψήφιοι να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος, κατά 
προτίμηση (όχι απαραίτητα) να έχουν προσωρινή άδεια εργασίας (Registration GDC)  και να έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο για τους άνδρες υποψήφιους).   Παρέχονται 
υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Υποστήριξη στις 
διαδικασίες μετεγκατάστασης. Εάν ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή θέλετε να εργαστείτε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως γιατρός στην ειδικότητα σας στείλτε τα βιογραφικά σας σε μορφή 
europass κατά προτίμηση κατά προτίμηση στα Αγγλικά στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com 

16/3/2021 

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ ζητά Ιατρό Παθολόγο για πλήρη απασχόληση - Πρωινό ωράριο, 5 
ημέρες την εβδομάδα, με ικανοποιητικές απολαβές.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
humanresources@evexia.com 

16/3/2021 

Αναζητούνται Νευρολόγοι σε μόνιμες θέσεις στην Georgia, για πενταήμερη πρωινή εργασία, με ετήσιο 
μισθό έως $480.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/thomasville-ga-physicians-neurology-
1834659/ 
Αναζητούνται Νευροχειρουργοί σε μόνιμες θέσεις στο Texas με ετήσιο αφορολόγητο μισθό έως 
$1.000.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/longview-tx-physicians-neurological-
surgery-1943923/ 
Αναζητούνται Γαστρεντερολόγοι σε μόνιμες θέσεις στο Mississippi με ετήσιο εγγυημένο μισθό $600.000 
συν πολλά bonus: 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/jackson-ms-physicians-
gastroenterology-1954480/ 

16/3/2021 

Αναζητούνται Καρδιολόγοι σε μόνιμες θέσεις στην Oklahoma με ετήσιο μισθό έως $700.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/oklahoma-city-ok-physicians-
cardiology---interventional-1652635/ 
Αναζητούνται Οφθαλμίατροι σε μόνιμες θέσεις στο Columbus με ετήσιο μισθό έως $700.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/columbus-ne-physicians-
ophthalmology-1933301/ 
Αναζητούνται Γναθοχειρουργοί σε μόνιμες θέσεις στο Chesterfield με ετήσιο μισθό έως $1.000.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/chesterfield-mo-physicians-oral-
maxillofacial-surgery-1957696/ 

16/3/2021 

Αναζητούνται Αναισθησιολόγοι σε μόνιμες θέσεις στο Texas με ετήσιο αφορολόγητο μισθό έως $650.000 
: https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/amarillo-tx-physicians-
anesthesiology-1793625/ 
Αναζητούνται Εντατικολόγοι σε μόνιμες θέσεις στο Texas με ετήσιο αφορολόγητο μισθό έως $500.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/odessa-tx-physicians-critical-care-
intensivist-medicine-1931719/ 
Αναζητούνται Πνευμονολόγοι σε μόνιμες θέσεις στο Missouri με ετήσιο βασικό μισθό $450.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/hannibal-mo-physicians-pulmonary-

16/3/2021 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/thomasville-ga-physicians-neurology-1834659/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/thomasville-ga-physicians-neurology-1834659/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/longview-tx-physicians-neurological-surgery-1943923/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/longview-tx-physicians-neurological-surgery-1943923/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/jackson-ms-physicians-gastroenterology-1954480/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/jackson-ms-physicians-gastroenterology-1954480/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/oklahoma-city-ok-physicians-cardiology---interventional-1652635/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/oklahoma-city-ok-physicians-cardiology---interventional-1652635/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/columbus-ne-physicians-ophthalmology-1933301/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/columbus-ne-physicians-ophthalmology-1933301/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/chesterfield-mo-physicians-oral-maxillofacial-surgery-1957696/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/chesterfield-mo-physicians-oral-maxillofacial-surgery-1957696/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/amarillo-tx-physicians-anesthesiology-1793625/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/amarillo-tx-physicians-anesthesiology-1793625/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/odessa-tx-physicians-critical-care-intensivist-medicine-1931719/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/odessa-tx-physicians-critical-care-intensivist-medicine-1931719/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/hannibal-mo-physicians-pulmonary-disease-1650575/


disease-1650575/ 
Αναζητούνται Ωτορυνολαρυγγολόγοι σε μόνιμες θέσεις στην Atlanta, για πενταήμερη πρωινή εργασία, με 
ετήσιο μισθό έως $800.000 : 
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/marietta-ga-physicians-
otolaryngology-1801515/ 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΩΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ ΖΗΤΑ ΝΑ 
ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΡΤΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
medviografika@gmail.com ΤΗΛ  6983310555 

16/3/2021 

Η εταιρεία Persuaders RH, αναζητά πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, παθολόγους, ψυχίατρους, 

γενικους ιατρους, ακτινολογους,  γηρίατρους, νεογνολογους, ορθοπεδικό άνω άκρων, γενικούς 

χειρουργούς, γαστρεντερολόγους-ηπατολογους, ρευματολόγους, οφθαλμίατρους, καρδιολόγους, 

αιματολόγους, νευρολόγους, ογκολόγους, ουρολόγους αλλα και γιατρους με εξειδίκευση στην μονάδα 

εντατικής θεραπείας για να στελεχώσουν μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Γαλλίας. Προσφέρεται: -

συμβόλαιο Αορίστου Χρόνου με ελκυστικό πακέτο αποδοχών. -σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία και -

υποστήριξη στην μετεγκατάσταση του γιατρού και της οικογένειάς του στην χώρα.Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι οι Υποψήφιοι να είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν φοιτήσει σε 

πανεπιστήμια εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιθυμητό προσόν η κατοχή διπλώματος καλής γνώσης 

της γαλλικής γλώσσας. Οσοι ενδιαφερονται μπορουν να επικοινωνησουν μαζι μας στο 00 33 1 83 81 69 

08 ή να στείλουν  ανανεωμένο το βιογραφικό τους στο email etsaousidou@persuadersrh.com Κλείστε 

άμεσα ένα ραντεβού μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας ατζέντας για να σας ενημερώσουμε για το 

γαλλικό σύστημα Υγείας και τις θέσεις εργασίας μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν σε όποιον 

επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας. 

12/3/2021 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ) ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ  6948716071 

11/3/2021 

HRS - Human Resources Solutions: Θέσεις Γενικών Ιατρών στην Ιρλανδία. Πληροφορίες ΕΔΩ 10/3/2021 

Αναζητείται ιατρός ειδικότητας Ψυχιατρικής ή Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής για συνεργασία 
σε ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.   Για πληροφορίες κ. Αλεπιδης 2313252055    email:  
dr.alepidis@gmail.com 

9/3/2021 

H HR Partners – Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, για λογαριασμό πελάτη της, 
διαγνωστικό εργαστήριο με έδρα την Δράμα αναζητεί:  Ιατρό-Ακτινολόγο Αρμοδιότητες: 
•Επιστημονικά υπεύθυνος/η του εργαστηρίου. • Διαγνώσεις απλού ακτινολογικού, 
μαστογραφιών και υπερήχων.   Απαιτούμενα προσόντα: • Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή 
αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
ακτινολόγου. • Καλή γνώση Η/Υ. • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). 
Επιπλέον δεξιότητες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: • Ομαδικότητα. • Εξαιρετική ικανότητα 
επικοινωνίας. • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και 
συνθετική σκέψη.Η εταιρεία προσφέρει:  • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο, 
δυναμικά αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.  • Συνεχή εκπαίδευση.  
•Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr2020.plan@gmail.com με την ένδειξη 
rad1dra 

9/3/2021 

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 Αναισθησιολόγους. Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: • Πτυχίο 

8/3/2021 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/hannibal-mo-physicians-pulmonary-disease-1650575/
https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/marietta-ga-physicians-otolaryngology-1801515/
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http://www.isth.gr/images/uploads/files/HRS-%20GENERAL%20PRACTITIONERS-IRELAND.pdf


Ιατρικής Σχολής • Αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Αναισθησιολογία • Επιθυμητή 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Προσφέρεται πακέτο απολαβών ,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 Αναισθησιολόγου” και να 
επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200 112. 

Ζητείται ιατρός Παθολόγος ή  Γενικής ιατρικής για εφημερίες στο καλά οργανωμένο και με 
συνεχή κάλυψη από τους θεράποντες ιατρούς Παθολογικό τμήμα της EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες: Τηλ: 6944297727, 6932321385, 2310 895156, 

8/3/2021 

Η Παιδική Κατασκήνωση  της Οικογένειας  Λελούδα ζητά Γιατρό Για μια  ή  παραπάνω από τις  
ακόλουθες περιόδους 15 ημερών . A!: 1/7–15/7     Β!:16/7-31/ 7     Γ!:1/8-15/8    Δ!16/8 -31.8 
 Πληροφορίες:(27440) 69336 - (693)7322443 Μπορείτε να στείλετε  βιογραφικό στο 
info@leloudacamp.gr www.leloudacamp.gr 
 

8/3/2021 

ΟΚΥΠΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 8/3/2021 

Προκήρυξη πρόσληψης Έφεδρων εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με 
γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό 

8/3/2021 

Το Διαγνωστικό κέντρο «Η Ιατρική Απεικόνιση Βόλου» αναζητεί για άμεση πρόσληψη νέους 
συνεργάτες Ιατρούς Ακτινολόγους. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και εργασία 
σε σύγχρονο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά 
στο : iavolou@gmail.com 

8/3/2021 

Η Κλινική Euromedica  Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
της σε Ιατρικό Προσωπικό αναζητά Ειδικό Καρδιολόγο για κάλυψη εφημεριών. Αποστολή 
βιογραφικών και πληροφορίες στο  e-mail: info.kyanous@euromedica.gr και στο τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2310 966 555 

8/3/2021 

Πωλειται ηλεκτρικο κρεββατι, με 3 μοτερ, (λευκη δερματινη), με επικαλυψη δρυς. Αριστο για 
ιατρεια αισθητικης, φυσιοθεραπειας, μασαζ, σπα κ.α. Ειναι ακομη σε εγγυηση. Δωρεαν 
μεταφορικα. Για περισσότερες πληροφορίες ή φωτογραφιες, καλέστε στο 6948871207 ή στο 
eleana2485@yahoo.com 

8/3/2021 

Πωλείται καινούργιο, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κρεββάτι, με μοντέρνο σχεδιασμό και υψηλή 
ποιότητα κατασκευής. Λευκό, με επικάλυψη δρύς μεγάλης αντοχής. Ιδανικό για 
φυσικοθεραπευτές, κέντρα αισθητικής, SPA, Tatoo, με ξεχωριστή κίνηση (ύψος, πλάτη, μέση, 
πόδια).  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6948871207 ή στο eleana2485@yahoo.com 

8/3/2021 

Πωλείται καινούργιο, αχρησιμοποίητο σπιρόμετρο Spirolab MIR new με τουρμπίνα πολλαπλών 
χρήσεων, οξύμετρο, τσάντα μεταφοράς και όλα τα παρελκόμενα του. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 6948871207 ή στο eleana2485@yahoo.com 

8/3/2021 

Η ιατρική εταιρία A.VE Medical Services που εδρεύει στο νησί της Ζακύνθου και λειτουργεί από 
το 2014 ,ζητά Ιατρούς για την καλοκαιρινή περίοδο 2021 (Μάιος–Οκτώβριος ) , άνευ 
ειδικότητας ή με ειδικότητα , γενικής ιατρικής, παθολογίας, χειρουργικής , παιδιατρικής ,ΩΡΛ, η 
ορθοπεδικής . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αντιμετώπιση περιστατικών πρωτοβάθμιας 
φροντίδα υγείας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ •         Πτυχίο ιατρικής •         Κλινική εμπειρία 
•         Καλή γνώση Αγγλικών •         Βασικές γνώσεις Η/Υ σε περιβάλλον Windows και MS-Office 
Μισθός πολύ ικανοποιητικός και αναλόγων  των προσόντων. Παρέχεται διαμονή. Πληροφορίες  
: Νικήτας Σπίνος MD Ph D Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6977016724 Αποστολή βιογραφικών  
nikitasspinoς@yahoo.gr 

4/3/2021 

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στην 
ευρύτερη περιοχή Χερσονήσου και Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης, ζητάει Ιατρούς άνευ ειδικότητας 

4/3/2021 

mailto:info@leloudacamp.gr
http://www.leloudacamp.gr/
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καθώς και Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους και Νοσηλεύτριες/ές, για εξάμηνη ή δωδεκάμηνη 
συνεργασία με προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα • Πολύ καλή γνώση 
Ξένων Γλωσσών • Προσωπικές δεξιότητες : υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια 
• Απόφοιτοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής Σχολής & σχετική εργασιακή εμπειρία (για τους Νοσηλευτές) 
Προσφέρονται: • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών • Δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης και 
εξέλιξης • Φιλικό και αξιοκρατικό περιβάλλον • Άριστες εγκαταστάσεις εργασίας Οι 
ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
hr@cretanmedicare.gr Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό 
Διαμαντάκη Αθανάσιο καθημερινές από 9:00 – 14:30 & 18:00 – 21:00 στο τηλ.: 6944 542574. 
Επισκεφθείτε μας : www.cretanmedicare.gr Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να 
εργαστείτε μαζί μας! 

Θέσεις εργασίας (AUSTRIA – RADIOLOGIST). Πληροφορίες ΕΔΩ 3/3/2021 

Η Κλινική Euromedica  Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
της σε Ιατρικό Προσωπικό αναζητά Ειδικό Παθολόγο για κάλυψη εφημεριών.   Αποστολή 
βιογραφικών και πληροφορίες στο  e-mail: info.kyanous@euromedica.gr και στο τηλέφωνο  
επικοινωνίας 2310 966 555 

3/3/2021 

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 e-mail : bastanicol@yahoo.com 

3/3/2021 

Το Ιατρικό Κέντρο Άγιος Πορφύριος είναι ένα καινούριο Ιατρικό Κέντρο στη πόλη της Λάρνακας, 
με πέραν των 10 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και 30000 κύκλου ασθενών ( μπορείτε να 
επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο http://www.agiosporfirios.com/index.php/en/ , fb : Agios 
porfirios medical center ) Προσφέρουμε: • Μισθωτή θέση με απολαβές 4000 ευρώ μηνιαίως 
(μικτά)  • Σύμβαση για 1 + 3 έτη • Άριστες συνθήκες εργασίας • Φιλικό περιβάλλον • Άνεση στο 
χώρο Επιπλέον παρέχουμε βοήθεια στην προσωπική αποκατάσταση του ενδιαφερομένου. 
136 AGIAS FANEROMENIS 6031, LARNACA T: +357 24532900,  +357 24523900     
iatrikokentroagiosporfirios@gmail.com 

3/3/2021 

Ιατρός άνευ ή με ειδικότητα ζητείται για εργασία κατά τους θερινούς μήνες στον Άγιο Νικόλαο 
Λασιθίου Κρήτης. Απαραίτητα προσόντα - Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσφέρονται :  
Ικανοποιητικές αποδοχές  - Φιλικό περιβάλλον εργασίας.  Αποστολή βιογραφικών : 
cretanaid1@gmail.com 

3/3/2021 

Πωλείται πλήρης εξοπλισμός καρδιολογικού ιατρείου (Υπερηχογράφος καρδίας, δοκιμασία 
κόπωσης, χόλτερ πίεσης και ρυθμού, απινιδωτής, ΗΚΓράφος) της εταιρείας General Electric, 
πενταετίας, λόγω μετακίνησης στο Δημόσιο Τομέα.  Τηλ επικοινωνίας: 6973034242 

2/3/2021 

Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή 
άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2021.  Απαραίτητα προσόντα: Καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών). 
Προσφέρονται: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Διαμονή και διατροφή.  Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail : plumg@otenet.gr Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2897043010 

2/3/2021 

Η εταιρεία Persuaders RH, αναζητά αναισθησιολόγους, καρδιολόγους ,ουρολογους, 
χειρουργους ορθοπαιδικούς, γηρίατρους, αιματολόγους, γαστρεντερολόγους-ηπαταλόγους, 
οφθαλμίατρους, παιδίατρους, παιδοψυχίατρους, ρευματολόγους αλλα και γιατρους με 
εξειδίκευση στην μονάδα εντατικής θεραπείας για να στελεχώσουν μεγάλο δημόσιο 
νοσοκομείο της Γαλλίας. Προσφέρεται: -συμβόλαιο Αορίστου Χρόνου με ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών.  -σύγχρονα εξοπλισμένα ιατρεία και -υποστήριξη στην μετεγκατάσταση του γιατρού 
και της οικογένειάς του στην χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι Υποψήφιοι να είναι 
πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν φοιτήσει σε πανεπιστήμια εντός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Επιθυμητό προσόν η κατοχή διπλώματος καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας. 
Οσοι ενδιαφερονται μπορουν να επικοινωνησουν μαζι μας στο 00 33 1 83 81 69 08 ή να 

2/3/2021 

http://www.cretanmedicare.gr/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/salzburg032021.pdf
mailto:plumg@otenet.gr


στείλουν  ανανεωμένο το βιογραφικό τους στο email etsaousidou@persuadersrh.com Κλείστε 
άμεσα ένα ραντεβού μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας ατζέντας για να σας ενημερώσουμε 
για το γαλλικό σύστημα Υγείας και τις θέσεις εργασίας μας. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται 
δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας. 

Ζητούνται γιατροί σε νοσοκομεία της Γερμανίας στις παρακάτω ειδικότητες: Α. Ειδικευόμενοι 
γιατροί 1.   Ειδική παθολογία (Innere Medizin) – 2 θέσεις  2.   Αναισθησιολογία – 1 θέση 3.   
Ψυχιατρική – 1 θέση Β. Ειδικοί γιατροί 1.   Ογκολογία   – 1 θέση 2.   Παιδιατρική – 1 θέση 
3.   Ακτινολογία – 2 θέσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επίπεδο Β2 στην 
γερμανική γλώσσα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο 
για τους άνδρες υποψήφιους).   Παρέχονται υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και 
πολύ καλές προοπτικές εξέλιξης. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετεγκατάστασης και εκπαίδευση 
για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία (Approbation)  Εάν 
ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία ως γιατρός στην 
ειδικότητα σας στείλτε τα βιογραφικά σας στα γερμανικά (κατά προτίμηση σε μορφή europass) 
στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com . 

2/3/2021 

Από την ιατρική εταιρία  «ΓΑΛΗΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» με έδρα στην Ζάκυνθο 
ζητούνται Ιατροί με ειδικότητα (Παθολογία, Γενική Ιατρική, Ορθοπαιδική, Γεν. Χειρουργική κ.α.) 
ή άνευ ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2021. Παροχές: Ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών και διαμονή. Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και επαγγελματικό 
περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών: info@clinicgalenus.gr 
Πληροφορίες: Ιωάν. Πλαρινός  2695048000 καθημερινά & ώρες 09:00 -17:00. 

1/3/2021 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ''ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ''ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL taxiarchis_ugeia@hotmail.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
6994484425 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

1/3/2021 

Ζητείται Ιατρός για παιδική κατασκήνωση στην Χαλκιδική για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο. Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: application@skourascamp.com Τηλ: 2310-828686 

26/2/2021 

Ζητείται μικροβιολόγος για να αναλάβει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στα Χανιά, με 
δυνατότητα οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας. Πληροφορίες στο τηλ. 6988779717. 

26/2/2021 

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 Ακτινολόγων για μόνιμη και πλήρη 
απασχόληση.  Απαιτούμενα Προσόντα • Ιατρός με Ειδικότητα στην Ακτινολογία 
• 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 €80.000 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 Ακτινολόγου” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200 112. 

26/2/2021 

Η παθολογική κλινική χρονίων και ανιάτων νόσων "οι 12 Απόστολοι - Γ.Δ. Κωστόπουλος & ΣΙΑ 
ΕΠΕ" ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με:  α) παθολόγο με πρόσληψη ως υπεύθυνο τμήματος 
β) ιατρούς με ειδικότητα ή σε αναμονή ειδικότητας με ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: oi12apostoloi@hotmail.gr Πληροφορίες στο τηλ.: 
2310513630 (-631) Διεύθυνση κλινικής: Παπαρηγοπούλου 15 (περιοχή Βαρδάρη) 

25/2/2021 

To κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε. στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητά: 
ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Κωδικός θέσης: DOC-INTERN. Πληροφορίες ΕΔΩ 

24/2/2021 

 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ 70 τ.μ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕ 3 ΔΩΜΑΤΙΑ - ΣΑΛΟΝΙ-
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 

24/2/2021 

mailto:etsaousidou@persuadersrh.com
mailto:taxiarchis_ugeia@hotmail.com
mailto:application@skourascamp.com
mailto:oi12apostoloi@hotmail.gr
http://www.isth.gr/images/uploads/files/evexia-doc022021.pdf


ΚΡΕΒΑΤΙ, ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΌΠΙΟ, ΖΥΓΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, 2 
ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 2 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944730928   

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ Ή ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΜΙΣΘΟΣ 80€ - 100€ / 
ΗΜΕΡΑ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: info@evzoia.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
6981842119 

24/2/2021 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τηλ. Επικοινωνίας    
6972080639. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 

24/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

23/2/2021 

ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΣΕ 
ΑΝΑΜΟΝΗ) ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩ, ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. Αποστολή βιογραφικών: info@i-
medicalservices.net, τηλ. επικοινωνίας: 6944325354 

23/2/2021 

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp στον Πρίνο της Θάσου, ζήτα γιατρό για την καλοκαιρινή 
περίοδο λειτουργίας της. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6945432403 Θα σας παρακαλούσαμε να 
κοινοποιήσετε την παρούσα αγγελία στα μέλη σας μέσω του site σας και σε περίπτωση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6945432403. 

22/2/2021 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 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  email nsampsouni@hotmail.gr 

22/2/2021 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου σχεδόν καινούργια (αγορά το Δεκέμβρη του 2019): γραφείο, 
συρταριέρα, διευθυντική καρέκλα, 2 καρέκλες επισκέπτη, καρέκλες αίθουσας αναμονής, 
εξεταστική κλίνη. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6976617774. 

19/2/2021 

Το Armenistis Camping  &  Bungalows  στη Σιθωνία Χαλκιδικής , ενδιαφέρεται να προσλάβει 
γιατρό  (και σε αναμονή ειδικότητας) για τη καλοκαιρινή περίοδο 2021 ( Ιούνιος – Σεπτέμβριος)   
Περιγραφή καθηκόντων: Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο Ιατρικής. • Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.Η εταιρεία προσφέρει: • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση, στέγαση και 
διατροφή. • Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό 
περιβάλλον. Αποστολή βιογραφικών στο info@armenistis.gr. Πληροφορίες  2310850177 κος 
Αντώνης Σταμπολίδης. 

18/2/2021 

06-07/03/2021 - Doctor Career Days (Online) Στις 6 & 7 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν μέρες 
καριέρας Ιατρών για θέσεις εργασίας στην Ελβετία. Mπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας 
στη διεύθυνση: doctorjobsch@icloud.com (link sends e-mail) ή να επικοινωνήσετε με την κα 
Άννα Μαγκριώτη στο τηλ. 6974434797. Υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλες τις ειδικότητες με 
εξαιρετικές συνθήκες και απολαβές. Online οι συμμετέχοντες θα μιλήσουν με άτομο στην 
Ελβετία για να γίνει εξατομικευμένη ανάλυση και στοχευμένη προσέγγιση της πραγματικής 
επαγγελματικής στόχευσης του κάθε γιατρού ξεχωριστά. Υποχρεωτική η γνώση της γερμανικής 
γλώσσας. 

18/2/2021 

Ζητείται Ιατρός για εργασία στις παιδικές κατασκηνώσεις «ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.» κατά τους θερινούς 
μήνες στη Χαλκιδική. Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, διαμονή και σίτιση. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συνέπεια και επαγγελματισμός. 
Αποστολή βιογραφικού στο camp@kalivas.net 

17/2/2021 

Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας-Προκήρυξη 17/2/2021 

Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ 17/2/2021 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ του 
Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Πληροφορίες ΕΔΩ 

17/2/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/exoplismos022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnartas-SKM_55821021913270.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnartas-SKM_55821021913270.pdf
mailto:doctorjobsch@icloud.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnimathias022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnkorinthias022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/isprevezas17022021.pdf


Ζητείται μικροβιολόγος με απαραίτητη εμπειρία 2 ετών για να εργαστεί στο μικροβιολογικό 
εργαστηριο Μed Βιοδιαγνωση Κυψελης Αττικης   για  εργασια ολο το χρόνο.  Πολύ καλό 
εργασιακό περιβάλλον Επικοινωνία: Για βιογραφικά αποστείλετε στο 
kipselibiodiagnosi@gmail.com  6973068781 

16/2/2021 

Λόγω αιφνιδίου θανάτου ενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένο Γυναικολογικό Ιατρείο με το 
πελατολόγιό του στην Κομοτηνή ,  ή πωλείται ο εξοπλισμός του ο οποίος περιλαμβάνει : 
1) Υπέρηχο Medison  με 4 κεφαλές και doppler 2) Κολποσκόπιο 3) Διαθερμία 4) Ηλεκτρικά 
ρυθμιζόμενο γυναικολογικό μπουμ 5) Καρδιοτοκογράφο 6) Ρυθμιζόμενο χειρουργικό τραπέζι 
7) Ρυθμιζόμενο φωτιστικό χειορουργείου 8) Laser CO2 9) Αναρρόφηση 10) Αυτόκαυστο ( 
αποστειρωτικός υγρός κλίβανος) 11) Εξεταστικό κρεβάτι με ενσωματωμένα συρτάρια από κάτω 
12) Τροχήλατη μεταλλική συρταριέρα εργαλείων 13) Πλήρη σετ ανοξείδωτων εργαλείων 
Πληροφορίες : 6936876000    2531071717                        6932343856 

16/2/2021 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ– ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΛΟΥΖΗ - Αναζητούμε έναν οφθαλμίατρο 
για μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Τουλούζη, Γαλλία. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - Ο οφθαλμίατρος θα 
πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι ασθενείς δεν έχουν οφθαλμολογικές παθήσεις  και στη συνέχεια 
να συνταγογραφήσει. Θα συνεργάζεται με τους τεχνικούς (2 άτομα) που κάνουν τις μετρήσεις  
ορθοπτιστή/οπτομέτρη. Η κλινική διαθέτει όλο τον εξοπλισμό για τις οφθαλμολογικές 
μετρήσεις. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 5 ημέρες εργασίας / εβδομάδα, χωρίς Σαββατοκύριακο. ΑΜΟΙΒΗ - 
Πολύ υψηλές απολαβές, ανάλογα με τον αριθμό ασθενών που θα εξεταστεί, σύμβαση αόριστου 
χρόνου, ο ιατρός είναι μισθωτός. Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, 
am.papadimitriou@medicis-consult.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας – 6972007440 

15/2/2021 

Η Κλινική Euromedica  Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
της σε Ιατρικό Προσωπικό αναζητά Ειδικό Ακτινολόγο.  Αποστολή βιογραφικών και 
πληροφορίες στο  e-mail: info.kyanous@euromedica.gr τηλ επικοινωνίας 2310 966 555 

12/2/2021 

ΓΝ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11/2/2021 

Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 11/2/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
11/2/2021 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΧ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ). Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΟΧ  ΞΕΚΙΝΑΕΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 09-02-2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 18-02-2021. 

https://pgna.gr/?p=13102 

 

https://pgna.gr/?p=13100 

 

https://pgna.gr/?p=13105 

 

11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
11/2/2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Προκήρυξη Ιατρών ΕΣΥ 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 11/2/2021 

προκήρυξη 4 θέσεων του κλαδου ιατρών ΕΣΥ του ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 11/2/2021 

Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 
11/2/2012 

mailto:kipselibiodiagnosi@gmail.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnartas-022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnargous-022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnlamias-022021.PDF
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnkarpenisiou-022021.pdf
http://www.gnikarias.org/apofasi-prokiryxis-theseon-kladou-iatron-e-s-y-tou-g-n-k-y-ikarias-2/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/4ype-prok-022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/4ype-prok-022021.pdf
https://pgna.gr/?p=13102
https://pgna.gr/?p=13100
https://pgna.gr/?p=13105
http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype-prok-022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype-prok-022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnhiou022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnagiospavlos022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnkefalinias022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/asklipieio202021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/theagenio02021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/theagenio02021.pdf


ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 11/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
11/2/2021 

Στην πλήρωση εννέα (9) θέσεων ειδικευμένων ιατρών  ΕΣΥ προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος 

Παπανικολάου» με την προκήρυξη  των εν λόγω θέσεων η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου (https://gpapanikolaou.gr/anakoinoseis.html). Πρόκειται για θέσεις που θα καλύψουν πάγιες 

και έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου, ειδικά σε τμήματα νευραλγικά που αφορούν την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση  https://esydoctors.moh.gov.gr/  αρχίζει 

στις 16 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 3 Μαρτίου 2021, ώρα 12μ.μ. 

11/2/2021 

Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, για το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 11/2/2021 

Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου σε άριστη κατάσταση(υπέρηχος, 

boom, εξεταστικό κρεβάτι, τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, πλήρες σετ χειρουργικων 

εργαλείων, λυχνία. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ 6937332525 
10/2/2021 

Το Διαγνωστικό κέντρο «Ιατρική Διάγνωση-Τομογραφία » αναζητά συνεργασία με Ιατρό Βιοπαθολόγο για 

την περιοχή των Σερρών. Προσφέρονται: -Ανταγωνιστική αμοιβή. -Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. 

-Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6939838918 (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΠΟΠΗ) 

email: info@idtomografia.gr , logothetidou@idtomografia.gr 

9/2/2021 

Ζητούνται γιατροί σε νοσοκομεία της Γερμανίας στις παρακάτω ειδικότητες: Α. Ειδικευόμενοι γιατροί 1.   

Ειδική παθολογία (Innere Medizin) – 2 θέσεις  2.   Αναισθησιολογία – 3 θέσεις 3.   Ψυχιατρική – 1 θέση 

Β. Ειδικοί γιατροί 1.   Χειρουργική για επείγοντα και ατυχήματα – 1 θέση 2.   Παιδιατρική – 1 θέση 

3.   Παθολογική – 2 θέσεις Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επίπεδο Β2 στην γερμανική 

γλώσσα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει μόνο για τους άνδρες 

υποψήφιους).  Παρέχονται υψηλές αμοιβές, άριστες συνθήκες εργασίας και πολύ καλές προοπτικές 

εξέλιξης. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετεγκατάστασης και εκπαίδευση για την απόκτηση της άδειας 

εξασκήσεως επαγγέλματος στην Γερμανία (Approbation)  Εάν ενδιαφέρεστε για τις παραπάνω θέσεις ή 

θέλετε να εργαστείτε στην Γερμανία ως γιατρός στην ειδικότητα σας στείλτε βιογραφικό στα γερμανικά 

(κατά προτίμηση σε μορφή europass) στο E-mail careerhelp.eu@gmail.com . 

9/2/2021 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ: Παιδιατρική, Νευρολογία, Πνευμονολογία, Ουρολογία, 

Γυναικολογία, Μαιευτική, Αναισθησιολογία και Αποκατάσταση, Ιατρική έκτακτης ανάγκης (πρώτες 

βοήθειες). Πληροφορίες ΕΔΩ 
9/2/2021 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Θ. "Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»). 

Πληροφορίες ΕΔΩ 
9/2/2021 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 9/2/2021 

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 25 ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

ΠΛΉΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΌΠΟΛΗ ΚΑΜΈΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25000 Ε. ΤΗΛ. 6932163130 
8/2/2021 

Διατιθείτε ιατρείο προς ενοικίαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περιοχή Αγιας Σοφίας 60 τμ , στον 4ο 

όροφο και διαθέτει: 1 δωμάτιο-γραφείο, σαλόνι και μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει κλιματιστικο και στους 2 

χώρους, 2 μπαλκόνια.  Στον χώρο του γραφείου έχει βιβλιοθήκες, ψυγειακι, γραφείο, εξεταστικό 

κρεβάτι(παιδικό), αναστήμομετρο, ζυγαριά . Για περισσότερες πληροφορίες τηλ 6983214997. 

8/2/2021 

Η θέση αφορά σε Δερματολόγο και Ενδοκρινολόγο με πρόσφατη αποπεράτωση της ειδικότητας, για 

κάλυψη θέσης στο : Ιατρικό Κέντρο Άγιος Πορφύριος, Λάρνακα, Κύπρος ένα καινούριο Ιατρικό Κέντρο 

στη πόλη της Λάρνακας, με πέραν των 20000 κύκλου ασθενών ( μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας 

στο http://www.agiosporfirios.com/index.php/en/) , fb : Agios porfirios medical center ) Προσφέρουμε: 

• Ελκυστικές Απολαβές - Σύμβαση με Ιατρικό Κέντρο χωρίς μίσθωμα αλλά ώς αυτοεργοτούμενος και 

συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με υπολογιζόμενες ετήσιες απολαβές άνω των 70000 

ευρώ.• Σύμβαση για 3+ έτη*Χωρίς πάγιο άδειας χρήσης Ιατρείου για τους πρώτους 3 μήνες ! • Άριστες 

συνθήκες εργασίας• Φιλικό περιβάλλον • Άνεση στο χώρο Επιπλέον παρέχουμε βοήθεια στην προσωπική 

αποκατάσταση του ενδιαφερομένου. 

5/2/2021 

ΟΚΥΠΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΔΩ 
5/2/2021 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά Ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας & Ακτινολογίας για πλήρη ή και μερική 

απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτα ωράρια αλλά και 

δυνατότητα συστέγασης.  Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο πολυϊατρείο στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων 
3/2/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/gennimatas-thess02021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/psychthess09022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/psychthess09022021.pdf
https://gpapanikolaou.gr/anakoinoseis.html
https://esydoctors.moh.gov.gr/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnippokrateio10022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/alba-sol-soc022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/agdim022021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnpapanikolaou022021.pdf
http://www.agiosporfirios.com/index.php/en
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy05022021.pdf


με 12 διαφορετικές ειδικότητες.  Η φιλική διάθεση, η οικογενειακή ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του 

το καθιστούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για νέους επιστήμονες.  Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε 

στο 6934044343 / 6932233637 ή με email στο info@iatriki-ipirou.gr  

Το Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί αναζητά να να προσλάβει Νοσηλεύτρια για πλήρη απασχόληση. 

 Απαραίτητα Προσόντα: • Κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι (με την αντίστοιχη άδεια 

εξασκήσεως επαγγέλματος) • Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office) • Καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές 

ικανότητες & ομαδικό πνεύμα. Βασικά Καθήκοντα: • Γενικά Νοσηλευτικά καθήκοντα • Νοσηλευτικά 

καθήκοντα χειρουργείου • Παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και νοσηλείας Το Ιατρικό Κέντρο Μητέρα 

και Παιδί προσφέρει: • Άριστο περιβάλλον εργασίας • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες 

ανάπτυξης • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας στο 

info@motherandchild.com.cy 

3/2/2021 

Το Ιατρικό Κέντρο Μητέρα και Παιδί αναζητά να προσλάβει Ιατρούς Αναισθησιολόγους. Είμαστε η 

μεγαλύτερη ιδιωτική μαιευτική κλινική στην Κύπρο. Παρέχοντας το υψηλότερο επίπεδο εξατομικευμένης 

ιατρικής περίθαλψης σε ένα ήρεμο και άνετο περιβάλλον, έχουμε αποκτήσει εθνικού επιπέδου φήμη για την 

εξαιρετική ποιότητα φροντίδας που παρέχουμε. Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: • Πτυχίο Ιατρικής 

Σχολής • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην Μαιευτική και Γυναικολογία. • Πολύ 

καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών με σταθερό 

μηνιαίο μισθό και κίνητρο παραγωγικότητας, και μεγάλες προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό 

νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το Βιογραφικό τους στο email 

info@motherandchild.com.cy και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 22 376630. 

3/2/2021 

Η παιδική κατασκήνωση «Ευρωκατασκήνωση Θάσου» που λειτουργεί  στο Λιμένα της Θάσου από το 

1980,  αναζητεί ιατρικό προσωπικό για το καλοκαίρι 2021.   Η φετινή σεζόν διαρκεί από τέλος Ιουνίου 

μέχρι και 20 Αυγούστου,  σε περιόδους των 15 ημερών έκαστη,  ενώ η απασχόληση δύναται να είναι είτε 

για ολόκληρο το ανωτέρω  χρονικό διάστημα, είτε για μία εξ αυτών.  Παρέχεται ικανοποιητική αμοιβή, 

ασφάλιση, διαμονή και πλήρη διατροφή.  Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη του 

συλλόγου σας.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στο τηλ. 

2310-427300, καθώς και στο e-mail: info@eurocamp.gr.  Επίσης χρήσιμα στοιχεία στο site της 

κατασκήνωσης : www.eurocamp.gr 

3/2/2021 

ZHTEITAI ιατρός Πνευμονολόγος για μόνιμη στελέχωση πολυϊατρείου στις Κυκλάδες (Πάρος). 

Προσφέρεται Διαμονή. Συζητείται και μερική παρουσία. Email: aktinologikokentro2015@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971750290 
3/2/2021 

ΟΚΥΠΥ   5 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών. Πληροφορίες ΕΔΩ 1/2/2021 

Το Διαγνωστικό κέντρο «Ιατρική Διάγνωση-Τομογραφία » αναζητά συνεργασία με Ιατρό Βιοπαθολόγο για 

την περιοχή των Σερρών. Προσφέρονται: -Ανταγωνιστική αμοιβή. -Σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. 

-Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6939838918 (ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΠΟΠΗ) 

email: info@idtomografia.gr , logothetidou@idtomografia.gr 

1/2/2021 

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 

1/2/2021 

Ενδοκρινολόγος αναζητεί συνάδελφο για συστέγαση σε ευρύχωρο ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

απέναντι από την Μητρόπολη. Για πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 6948516139 
1/2/2021 

Γ.Ν Φλώρινας-Θέσεις επικουρικών ιατρών. Πληροφορίες ΕΔΩ 29/1/2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΑΜΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
29/1/2021 

Πωλειται βιοχημικός-ορμονολογικοσ αναλυτησ ChemWell ,λόγω συνταξιοδότησης,θέλει Σερβισ .Τιμη 

8000 ευρω 
28/1/2021 

Ζητείται επικουρικός παιδίατρος (3ετής θητεία) στην Κλινική του Γ.Ν.Φλώρινας. Η Κλινική απαρτίζεται 

από 4 ειδικούς παιδίατρους, 2 ειδικευόμενους και είναι πρόσφατα ανακαινισμένη. Η προϋπηρεσία 

προσμετράται διπλά και χορηγείται επιπλέον επίδομα 500€ μηνιαίως. Για περαιτέρω πληροφορίας 

επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2385 350 112 

28/1/2021 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΑΕ  ΣΜΕ2-2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ.     ΑΙΤΗΣΗ         ΔΗΛΩΣΗ 
 

H ιατρική εταιρεία 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 2021. Μισθός πολύ ικανοποιητικός. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@zantemedcare.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6984 263 172  

28/1/2021 

Ζητείται συνεργάτης ιατρός Παθολόγος από εταιρεία παροχής υπηρεσιών 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. 

26/1/2021 

Oberärztin / Oberarzt für Gastroenterologie 60% bis 100% mit Option auf Leitende Ärztin/Leitender Arzt 

Zu Ihren Aufgaben gehören •       Eigenständige Durchführung von endoskopischen Untersuchungen und 

Ultraschall •       Sprechstunde mit Patienten aus dem gesamten Spektrum der Gastroenterologie, 

insbesondere Betreuung von hepatologischen und IBD-Patienten •       Mitbetreuung von stationären 

gastroenterologischen Patienten •       Teilnahme am gastroenterologischen Notfalldienst 

•       Assistenten-Teaching in gastroenterologischer Diagnostik und Therapie.  Wir erwarten •       Facharzt 

für Gastroenterologie •       Freude an der Arbeit, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit  Weitere 

Informationen zur Stelle Anna Magrioti  T:  +306974434797 doctorjobsch@icloud.com www.doctorjobs.gr 

26/1/2021 

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του, ενδιαφέρεται να 

προσλάβει Καρδιολόγους, Μικροβιολόγους & Παθολόγους, Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης. Η Εταιρία 

προσφέρει δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο με 

σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά 

σας σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmar@interbalkan-hosp.gr Τηλ. Επικοινωνίας : 2310 400934, 

Μαρία Τογανίδου (όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια) 

26/1/2021 

Ζητούνται γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για ιατρικό κέντρο στην Κεφαλονιά. Τηλ. 2671068345 25/1/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
25/1/2021 

ΟΚΥΠΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 22/1/2021 

ΟΚΥΠΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 22/1/2021 

ΕΛΒΕΤΙΑ ‘DOCTORS JOBS TO THE TOP’ Είστε γιατρός και μιλάτε γερμανικά? Είμαστε κοντά σας με 

επαγγελματισμό  να σας οδηγήσουμε στις καλύτερες  θέσεις στα γερμανόφωνα καντόνια  της Ελβετίας. 

Ευκαιρίες για όλες τις ειδικότητες Παιδίατρος κάθε Πέμπτη και Παρασκευή με 1000 chf/μέρα. 

Ενδοκρινολόγοι για το κέντρο της Ζυρίχης  σε καταξιωμένη κλινική. Στείλτε τώρα το βιογραφικό σας στο 

doctorjobsch@icloud.com www.doctorjobs.gr τηλ. +306974434797, 2108974671 

22/1/2021 

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, αναζητά συνεργασία με Ιατρό ειδικότητας Ιατρού 

Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή ΣΙΝΔΟΥ Θεσσαλονίκης 

(25 ώρες ετησίως). Στοιχεία επικοινωνίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την αποστολή βιογραφικού 

σημειώματος & οικονομικής προσφοράς εντός 10 (δέκα) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας: 

Φρόσω Μιχαλάτου, hr@elton-group.com, Τηλ: 22950-29350, Φαξ: 22950-29305 

21/1/2021 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου (καναπέδες, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφεία, εξεταστική κλίνη). Πληροφορίες 

6948510222 
21/1/2021 

Παραχωρείται επιπλωμένο ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  

Πληροφορίες 6948510222 
21/1/2021 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ. Πληροφορίες ΕΔΩ 
21/1/2021 

Αναζητούνται Δερματολόγοι σε μόνιμες θέσεις στο Shreveport του Los Angeles με μισθό $800.000 

ετησίως: https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/shreveport-la-physicians-

dermatology-1504692/ 
20/1/2021 

Αναζητούνται Επεμβατικοί Ακτινολόγοι σε μόνιμες θέσεις στη North Carolina με μισθό $800.000 ετησίως: 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/pinehurst-nc-physicians-radiology-

vascular-interventional-radiology-1842685/ 
20/1/2021 

Αναζητούνται Νευροχειρουργοί σε μόνιμες θέσεις στο Texas με μισθό $1.000.000 ετησίως: 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/longview-tx-physicians-neurological-

surgery-1171653/ 
20/1/2021 
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Αναζητούνται Ουρολόγοι σε μόνιμες θέσεις στην Omaha με μισθό $1.000.000 ετησίως: 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/omaha-ne-physicians-urology-1439029/ 
20/1/2021 

Αναζητούνται Ορθοπεδικοί σε μόνιμες θέσεις στο Texas με μισθό $800.000 ετησίως: 

https://www.merritthawkins.com/candidates/job-search/job-details/austin-tx-physicians-orthopedic-surgery-

adult-reconstructive-orthopedic-surgery-total-joints-1899517/ 
20/1/2021 

Η ιατρική εταιρεία IASSIS Medical Μον. Ε.Π.Ε. , ζητά ιατρούς, με ή χωρίς ειδικότητα, για εργασία 

χειμερινούς και καλοκαιρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Αμοιβή ικανοποιητική. Αποστολή 

βιογραφικών στο medical@iassismedical.gr . Τηλέφωνο επικοινωνίας 6941553423. 
 

Υπερσύχρονο,  άρτια  εξοπλισμένο Κέντρο  Παιδιατρικής  Φροντίδας (άνευ  παραμονής νοσηλείας), που  

βρίσκεταιστη Βιέννηκαιπαρέχει  υψηλού  επιπέδου  ιατρικές  υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας,  διευρύνει  

τις  δραστηριότητές  του,  ενισχύει  την  υπάρχουσα  ομάδα Ιατρών,  Ψυχοθεραπευτών,  Φυσιοθεραπευτών,  

Εργοθεραπευτών,  Νοσηλευτών,  Βοηθών  και αναζητά Παιδίατρο. Πληροφορίες ΕΔΩ 

20/1/2021 

Πωλείται καινούργιο, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κρεββάτι, με μοντέρνο σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα 

κατασκευής. Λευκό, με επικάλυψη δρύς μεγάλης αντοχής. Ιδανικό για φυσικοθεραπευτές, κέντρα 

αισθητικής, SPA, Tatoo, με ξεχωριστή κίνηση (ύψος, πλάτη, μέση, πόδια).  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6948871207 ή στο eleana2485@yahoo.com 

20/1/2021 

Πωλείται καινούργιο, αχρησιμοποίητο σπιρόμετρο Spirolab MIR new με τουρμπίνα πολλαπλών χρήσεων, 

οξύμετρο, τσάντα μεταφοράς και όλα τα παρελκόμενα του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 

6948871207 ή στο eleana2485@yahoo.com 
20/1/2021 

Οι Persuaders RH αναζητά Γυναικολόγους, Οφθαλμίατρους, Γενικούς Χειρουργούς και Γενικούς Γιατρούς 

για να στελεχώσουν μεγάλη Ιδιωτική κλινική την περιοχή της Νορμανδίας. Προσφέρεται  -συμβόλαιο 

Αορίστου Χρόνου με ελκυστικό πακέτο αποδοχών.  -ευέλικτο ωράριο Εργασίας -σύγχρονα εξοπλισμένα 

ιατρεία και -υποστηριξη στην μετεγκατάσταση του γιατρού και της οικογένειάς του στην χώρα.  

Απαραιτητη προυποθεση ειναι οι Υποψηφιοι να ειναι πολιτες Ευρωπαικης Ενωσης και να έχουν φοιτήσει 

σε πανεπιστημια εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιθυμητό προσόν η καλή γνώση της γαλλικής 

γλώσσας. Οσοι ενδιαφερονται μπορουν να επικοινωνησουν μαζι μας στο 00 33 1 83 81 69 08 ή να στείλουν 

το ανανεωμένο βιογραφικό τους στο email etsaousidou@persuadersrh.com  Κλείστε άμεσα ενα ραντεβου 

μαζι μας μεσω της ηλεκτρονικής μας ατζέντας για να σας ενημερώσουμε για το γαλλικο συστημα Υγειας 

και τις θέσεις εργασίας μας. Οι υπηρεσίες μας παρεχονται δωρεαν σε οποιον επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί 

μας. 

19/1/2021 

Οι Persuaders RH αναζητά Γυναικολόγους, Οφθαλμίατρους, Γενικούς Χειρουργούς και Γενικούς Γιατρούς 

για να στελεχώσουν μεγάλη Ιδιωτική κλινική την περιοχή της Νορμανδίας. 

Οσοι ενδιαφερονται μπορουν να επικοινωνήσουν αμεσα μαζι μου στο 00 33 1 83 81 69 08 ή να στείλουν 

email στο etsaousidou@persuadersrh.com 

 

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της επαρχίας Πάφου και παρέχει υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες υγείας.  Στα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης, δέχεται αιτήσεις για την θέση Ιατρού 

Γαστρεντερολόγου, ο οποίος θα ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Πληροφορίες ΕΔΩ 

19/1/2021 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΕΥΑΧ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Πληροφορίες 

ΕΔΩ 
19/1/2021 

Θέση εργασίας για ιατρό στην Ελβετία, πληροφορίες ΕΔΩ 19/1/2021 

Από το Ιατρικό Κέντρο Γουβών (Ηράκλειο Κρήτης) ζητούνται Ιατροί Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί ή άνευ 

ειδικότητας για την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο του 2021.  Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής 

γλώσσας (επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών). Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Διαμονή και διατροφή.  Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : 

plumg@otenet.gr Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2897043010 

19/1/2021 

We are currently seeking Pediatric Orthopedic Surgeon,Pediatric Surgeon and a Hand Surgeon in order to 

work at a hospital in Walloon region,Belgium. Knowledge of French language (B1+/B2) Benefits: 

Competitive salary . Professional development opportunities. World class living standards. As Best Med 

Career we currently have job openings in French speaking counties such as Belgium and France.  Our long 

experience in the field has taught us that sometimes it can be stressful for people to relocate even for 

professional reasons. Our team, associates and network can guarantee that we take care of the people that 

we work with, do our best for a smooth transition and help out with bureaucratic procedures.   

We would like to clarify that there is no recruitment fee and we do not ask money from any candidate. We 

are getting paid by the hospitals under exclusive contracts. There is no cost whatsoever for our services.  If 

you are interested please send us your CV at info@bestmedcareer.com. We would be very happy to answer 

19/1/2021 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/vienna012021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/evangelismos-jobposition.pdf
https://dimoschalkidonos.gr/2021/01/14/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b7%cf%83-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%81%ce%b3-3/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/doctorjobs012021.pdf
mailto:plumg@otenet.gr


any questions or advise you on documents that you do not currently have and help you find the job that will 

boost your career and change your life. Your future is our business! 

HRS - Human Resources Solutions: Θέσεις Γενικών Ιατρών στην Ιρλανδία. Πληροφορίες ΕΔΩ 19/1/2021 

Θέσεις εργασίας στην Σουηδία. Πληροφορίες ΕΔΩ 19/1/2021 

Θέση Εργασίας Ιατρού Καρδιολόγου σε Ιδιωτικό Ιατρείο. Δια της παρούσας ανακοίνωσης θα ήθελα να 

γνωστοποιήσω προς κάθε ενδιαφερόµενο Καρδιολόγο ο οποίος θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί 

επαγγελµατικά σε ιατρείο στην Λεµεσό (Κύπρος), όπως αποστείλει βιογραφικό σηµείωµα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση y.andreas@yahoo.com. Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισµένο µε µηχανήµατα 

τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και σε άµεση γειτονία µε ιδιωτικό νοσοκοµείο. 

Στο ιατρείο µπορούν να απασχοληθούν 3 ιατροί. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να επικοινωνήσουν 

στο τηλ. 00357 99543006. 

19/1/2021 

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. 

15/1/2021 

Όμιλος διαγνωστικών εργαστηρίων/πολυϊατρείων αναζητεί ιατρούς με  τις παρακάτω ειδικότητες : 1. 

Βιοπαθολόγος 2. Ακτινοδιαγνώστης. Πληροφορίες ΕΔΩ 
15/1/2021 

Περιφέρεια Θεσσαλίας- οργανικές θέσεις ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής. 

Πληροφορίες ΕΔΩ 
15/1/2021 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 60259/03.12.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για προσλήψεις επικουρικών 

ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σας αποστέλλουμε 

συμπληρωματική πρόσκληση με νέα ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών μέχρι 31/03/2021 και 

παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Για οποιαδήποτε πληροφορία και 

για τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να καταθέσουν, μπορούν να 

μπουν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ” στο παρακάτω link 

http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en 

Η κατάθεση των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/03/2021 

και αποκλειστικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com. Πληροφορίες ΕΔΩ 

15/1/2021 

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 

15/1/2021 

Θέση εργασίας για εφημερεύον ιατρό στο Κ.Α-Α Εξεξία, πληροφορίες ΕΔΩ 15/1/2021 

Θέση εργασίας για μικροβιολόγο στο Κ.Α-Α Εξεξία, πληροφορίες ΕΔΩ 15/1/2021 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ,ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ. ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 33 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, 22 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ 

ΧΩΡΟ. ΤΗΛ.6947300838 

15/1/2021 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά Ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας & Ακτινολογίας για πλήρη ή και μερική 

απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτα ωράρια αλλά και 

δυνατότητα συστέγασης.  Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο πολυϊατρείο στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων 

με 12 διαφορετικές ειδικότητες.  Η φιλική διάθεση, η οικογενειακή ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του 

το καθιστούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για νέους επιστήμονες.  Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε 

στο 6934044343 / 6932233637 ή με email στο info@iatriki-ipirou.gr 

15/1/2021 

IAssist – αγγελία ζήτησης ιατρού. Πληροφορίες ΕΔΩ 15/1/2021 

Η Ψυχιατρική Κλινική "SAN VITALE", ζητά ιατρούς για εφημερίες. Αποστολή βιογραφικών: 

klinikisanvitale@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310807300 
5/1/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/HRS-GENERAL-PRACTITIONERS-2021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/alphaemp-sweden012021.pdf
mailto:y.andreas@yahoo.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/thesi-erg-2021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/p-thessalias-104_8157_103.pdf
http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en
mailto:iatrika3ype@gmail.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/3ype012021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/evexia012021-2.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/evexia012021-1.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/iassist012021.pdf
mailto:klinikisanvitale@gmail.com


ορθή επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας με 

ιατρικό προσωπικό. Πληροφορίες ΕΔΩ 
5/1/2020 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας στην 

ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη κενής θέσης Διευθυντή Μεταμοσχευτικού 

Κέντρου για το Γ.Ν. Λευκωσίας, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

ημερομηνίας 04/12/2020 με αριθμό 5318 και αριθμό γνωστοποίησης 971. Η νέα ημερομηνία λήξης 

υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021. Για πληροφορίες ολόκληρης της 

προκήρυξης μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.shso.org.cy/2020/12/04/1p/ 

 

5/1/2020 

Ιατρός άνευ ή με ειδικότητα ζητείται για εργασία κατά τους θερινούς μήνες στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου 

Κρήτης. Απαραίτητα προσόντα - Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσφέρονται :  Ικανοποιητικές 

αποδοχές  - Φιλικό περιβάλλον εργασίας.  Αποστολή βιογραφικών : cretanaid1@gmail.com 
4/1/2021 

Ζητείται γιατρός δερματολόγος η πλαστικός για επιστημονική υπευθυνότητα για κέντρο αισθητικής στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης  6987161157 
29/12/2020 

Υπάρχει ανάγκη για Επικουρικό Ουρολόγο στο Νοσοκομείο Σερρών. 

Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: 6977806708 
28/12/2020 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών  Ιατρού Εργασίας συνολικού 

προϋπολογισμού 2.829,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 85121100-4 για την Π.Ε. Σερρών για το 

έτος 2021» για ενημέρωσή σας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 
24/12/2020 

Γιατροι -μετοχοι της μαιευτικης κλινικης ΓΕΝΕΣΙΣ επιθυμουν και πωλουν σε νεους ,μαχιμους 

συναδελφους ολων των ειδικοτητων μερος η ακεραιο ποσοστο των μετοχων τους. 

Τηλ. επικοινωνιας ΄6973370737 
23/12/2020 

ΟΚΥΠΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – πληροφορίες ΕΔΩ 
23/12/2020 

ΓΝ Λήμνου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρκών Ιατρών-πληροφορίες ΕΔΩ 22/12/2020 

Η Παθολογική και ΤΝ Κλινική “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, οδός Αλ. Παπαναστασίου 17 δίπλα στο νοσοκομείο 

“ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”, ανακοινώνει ότι: Ζητούνται ιατροί πτυχιούχοι για να επανδρώσουν το πρόγραμμα 

εφημεριών της κλινικής. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310819919 (καθημερινά 08:00- 

20:00) 

22/12/2020 

Ο Όμιλος Eταιριών Yγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, επιθυμεί 

συνεργασία με ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 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. 

22/12/2020 

Ζητούνται από την Παθολογική Κλινική "Θέρμη" ιατροί Παθολόγοι και άλλων ειδικοτήτων για εφημερίες. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: klinikithermi@gmail.com   
22/12/2020 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή επτά (7) αναδόχων υπηρεσιών (διοικητικών, ιατρικών 

και κοινωνικών), για την υλοποίηση του έργου: “Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος 

Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all” - INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 

I5CB 009. Πληροφορίες ΕΔΩ 

22/12/2020 

Το σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο G.V RADIOLOGY στην Πάφο στα πλαίσια ανάπτυξης του αναζητεί 

ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ για πλήρη απασχόληση.  Προσφέρεται ελκυστικό 

πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο 

email  gv@gvradiology.com ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +(357) 26943300 

18/12/2020 

Ζητείται ιατρός με ειδικότητα δερματολόγιας για συνεργασία με ιατρική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 

επικ.6940929350 
17/12/2020 

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ, SALZBURG ΑΥΣΤΡΙΑ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
17/12/2020 

Πωλείται πλήρης ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός γυναικολογικού ιατρείου σε άριστη κατάσταση(υπέρηχος, 

boom, εξεταστικό κρεβάτι, τροχήλατο σκαμπό, σαλόνι(4 καναπέδες), τραπεζάκι, πλήρες σετ χειρουργικων 

εργαλείων, λυχνία.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ 6937332525 
15/12/2020 

Ευκαιρίες Εργασίας στην Γαλλία για καρδιολόγους 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 
15/12/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnikarias04012021.pdf
https://www.shso.org.cy/2020/12/04/1p/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/pkmserres2021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy23122020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnlimnos1202020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/CROSS4ALL122020.pdf
mailto:gv@gvradiology.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/salzburg122020.pdf


δημόσιο Νοσοκομείο. • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος πολίτης • να έχει τελειώσει τις 

σπουδές του σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  • 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 

Μονάδα Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητά Μικροβιολόγο για την 

κάλυψη της αντίστοιχης θέσης, η εργασία είναι πενθήμερη, πλήρους απασχόλησης. Πληροφορίες ΕΔΩ 
14/12/2020 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου (καναπέδες, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφεία, εξεταστική κλίνη). Πληροφορίες 

6948510222 
14/12/2020 

Παραχωρείται επιπλωμένο ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  

Πληροφορίες 6948510222 
14/12/2020 

Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) EmbryoClinic προτίθεται να 

προσλάβει Ιατρό Μαιευτήρα-Γυναικολόγο στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Πληροφορίες ΕΔΩ 
14/12/2020 

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. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 
14/12/2020 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά ειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για πλήρη ή και μερική 

απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα ζητούνται ιατροί ειδικότητας :  -          

Παιδιατρικής-          Παθολογίας ή γενικής ιατρικής -          Ακτινολογίας -          Ενδοκρινολογίας -          

Πνευμονολογίας -          Δερματολογίας  -          Οδοντιατρικής Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτα 

ωράρια αλλά και δυνατότητα συστέγασης.  Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο πολυϊατρείο στο 

λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων με 12 διαφορετικές ειδικότητες.  Η φιλική διάθεση, η οικογενειακή 

ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για νέους 

επιστήμονες.  Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε στο 6934044343 / 6932233637 ή με email στο info@iatriki-

ipirou.gr 

14/12/2020 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
11/12/2020 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 

συνολικού προϋπολογισμού 2.990,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 71356000-8 και Ιατρού 

Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 2.829,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 85121100-4 για την 

Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021» για ενημέρωσή σας. Πληροφορίες ΕΔΩ 

10/12/2020 

ΠΩΛEITAI ΠΛHPΩΣ EΞOΠΛIΣMENO OYPOΛOΓIKO IATPEIO, ΛOΓΩ ΣYNTAΞIOΔOTHΣHΣ... 

THΛ 6974074151....ΔP ΔPAKOΠOYΛOΣ 
10/12/2020 

Ζητείται συνεργάτης ιατρός Παθολόγος από εταιρεία παροχής υπηρεσιών 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. 

9/12/2020 

Switzerland - We are looking for a Naturopathic doctor/Complementaryandalternative 

medicine(CAM)Naturopathic Doctors are trained in four-year, full-time medical schools with equivalent 

training to that of a medical doctor, but they specialize in a broad range of alternative health approaches 

including nutrition, homeopathy, hydrotherapy, counseling, and herbal medicine 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/Switzerland-job-122020.pdf 

9/12/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΔΩ 
8/12/2020 

Η Κλινική Euromedica  Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε 

Ιατρικό Προσωπικό αναζητά Ειδικό Καρδιολόγο για κάλυψη εφημεριών.   Αποστολή βιογραφικών και 

πληροφορίες στο  e-mail: info.kyanous@euromedica.gr τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 966 555  
8/12/2020 

Ζητούνται ιατροί για εφημερίες, για απασχόληση από τις 15:00’ μέχρι και τις 09:00’ της επομένης, από το 

Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «η Αναγέννηση»ΑΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 

τουλάχιστον εμπειρία υπηρεσίας υπαίθρου και να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο τομέα. 

Αποστολή βιογραφικών στο rehabcenter@anagennisi-ae.gr. 

8/12/2020 

Δήμος Καλαμαριάς: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (2) ιατρούς Νευρολόγους: 

https://kalamaria.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-
7/12/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/healthcare122020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/Embryoclinic122020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/grecruitment122020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy11122020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/pkmserres122020.pdf
mailto:sirrismed@yahoo.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/Switzerland-job-122020.pdf
https://www.dsth.gr/news/-/asset_publisher/5FI7HCl22tGt/content/prosklese-ekdeloses-endiapherontos-gia-ten-paroche-protobathmias-iatronoseleutikes-phrontidas-entos-tou-dikastikou-megarou
https://www.dsth.gr/news/-/asset_publisher/5FI7HCl22tGt/content/prosklese-ekdeloses-endiapherontos-gia-ten-paroche-protobathmias-iatronoseleutikes-phrontidas-entos-tou-dikastikou-megarou
https://kalamaria.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/
https://kalamaria.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/


%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/ 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά ειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για πλήρη ή και μερική 

απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα ζητούνται ιατροί ειδικότητας :  

-          Παιδιατρικής -          Παθολογίας ή γενικής ιατρικής -          Ακτινολογίας -          Ενδοκρινολογίας -          

Πνευμονολογίας -          Δερματολογίας  -          Οδοντιατρικής . Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτα 

ωράρια αλλά και δυνατότητα συστέγασης.  Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο πολυϊατρείο στο 

λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων με 12 διαφορετικές ειδικότητες.  Η φιλική διάθεση, η οικογενειακή 

ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για νέους 

επιστήμονες. Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε στο 6934044343 / 6932233637 ή με email στο info@iatriki-

ipirou.gr 

7/12/2020 

Εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης για Γαστρεντερολόγους στη Γαλλία 7/12/2020 

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 60259/03.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προσλήψεις 

επικουρικών ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σε Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και 

παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που 

πρέπει να καταθέσουν, μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 

ΙΑΤΡΟΙ” στο παρακάτω link 

http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en 

 

Η κατάθεση των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/12/2020 

και αποκλειστικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com 

4/12/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που 

πρέπει να καταθέσουν, μπορούν να βρουν  στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή 

“ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ” στο παρακάτω link 

http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en 

 

Η κατάθεση των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/12/2020 

και αποκλειστικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com 

 

4/12/2020 

Ιατρός άνευ ειδικότητάς ζητείται για εφημερίες στην ιδιωτική κλινική EUROMEDICA κυανούς σταυρός 

τηλέφωνο επικοινωνίας 697 2556964 
4/12/2020 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  (ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ )  ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6984-787882 
4/12/2020 

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 Αναισθησιολόγους. Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 

Αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Αναισθησιολογία Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Πολύ 

καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.  Προσφέρεται 

πακέτο απολαβών ύψους €80,000 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 Αναισθησιολόγου” 

και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 200 112. 

4/12/2020 

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 25 ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. 

ΠΛΉΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΌΠΟΛΗ ΚΑΜΈΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25000 Ε. 

ΤΗΛ. 6932163130 

4/12/2020 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
1/12/2020 

ZHTEITAI ιατρός Ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη στελέχωση πολυϊατρείου στις Κυκλάδες (Πάρος), με 

απαραίτητες γνώσεις εκτέλεσης υπερήχων σώματος και αγγείων (Triplex), καθώς και κλασσικής 

ακτινολογίας.  Επιθυμητή δυνατότητα διάγνωσης μαστογραφίας και αξονικής τομογραφίας. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ •Διαμονή (επιπλωμένη κατοικία), • Ευέλικτο ωράριο εργασίας, •Υψηλές 

1/12/2020 

https://kalamaria.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/
https://kalamaria.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/eurosynapses-france122020.pdf
http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en
http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy01122020.pdf


αποδοχές, •Ασφάλιση Συζητείται και μερική παρουσία εβδομαδιαίως. Email: 

aktinologikokentro2015@gmail.com Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971750290 

Θα σε ενδιέφερε να μάθεις περισσότερα για τις αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον κόσμο; Θες να 

εργασθείς σε μία Διεθνή Ιατρική Ανθρωπιστική Οργάνωση με δράση σε περισσότερες από 70 χώρες; Εάν 

είσαι πτυχιούχος και έχεις εργασθεί ως: •  Γιατρός •  Νοσηλευτής/τρια • Μαία • Επιδημιολόγος•         

Ψυχολόγος. και επιθυμείς να ενημερωθείς για τη δράση & τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

καθώς και για τις δυνατότητες να εργασθείς μαζί μας, σε περιμένουμε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 6 το 

απόγευμα, να παρακολουθήσεις την online ενημέρωση. (Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα 

δοθεί προτεραιότητα στα σχετικά προφίλ). Κάνε εγγραφή εδώ: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sf-CvqzkvGtGeV81f2Hlwubsfx9m7RQKz 

Στη συνέχεια θα λάβεις email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία σύνδεσης στο zoom event 

30/11/2020 

Gastroenterologie-Luzern Schweitz Gastroenterologische Praxis in Luzern sucht per 01.04.2021  eine/n 

Gastroenterologin/en zur Verstärkung des Teams.  Möglichkeit zur belegärztlichen invasiven Tätigkeit.  

Spätere Praxisubernahme möglich. 

Kontakt: magriotianna@gmail.com, tel. +306974434797 

30/11/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΑΒΑΣΗΣ   ΜΙΣΘΩΣΗΣ   

ΕΡΓΟΥ   ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
27/11/2020 

Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. YUPPI CAMP δραστηριοποιείται στον χώρο των παιδικών 

κατασκηνώσεων τα τελευταία 30 χρόνια.  Κατά τους θερινούς μήνες οι κατασκηνώσεις και οι παιδικές 

εξοχές, σύμφωνα με το οργανόγραμμά τους, καλύπτονται υγειονομικά από ιατρούς ανάλογα με τον αριθμό 

των κατασκηνωτών. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτέμβρη.  Για 

περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα : 2310 275660, 2310280692 και 

φυσικά στο e-mail : info@yuppi.gr 

26/11/2020 

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, λυχνία.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ 6937332525 
26/11/2020 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικού ιατρού 

ειδικότητας Παθολογίας για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Πληροφορίες ΕΔΩ 
24/11/2020 

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. 

23/11/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΑΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΔΩ.  

(ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ) ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΔΩ 

23/11/2020 

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος «Βασιλειάδα» ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό με ειδικότητα Παθολόγου, 

Γενικού Ιατρού για εργασία στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, στον Άγιο Βασίλειο  του δήμου 

Λαγκαδά. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο basileiada@yahoo.com Για περισσότερες 

πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 23940-51372, 69555436445. 

23/11/2020 

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 πανεπιστήμια 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 

20/11/2020 

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει 

Μοριακούς Βιολόγους, Τεχνολόγους, Παρασκευαστές και Νοσηλευτές για εργασία στο νέο Διαγνωστικό 

ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο 

info@aegeanmedical.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988 219 881 

20/11/2020 

mailto:aktinologikokentro2015@gmail.com
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sf-CvqzkvGtGeV81f2Hlwubsfx9m7RQKz
https://kalamaria.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84/
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnikarias112020b.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimoskalamarias23112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimoskalamarias-aitisi-112020.doc
mailto:basileiada@yahoo.com
mailto:info@aegeanmedical.gr


Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας Ορισμένου 

Χρόνου πενθήμερης, πεντάωρης απασχόλησης (ωράριο απασχόλησης 9:30 – 14:30) με την ειδικότητα 

"ΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΕ", για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης - 

Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου. Ο/η ιατρός θα ασκεί καθήκοντα Επιστημονικού/ής 

Υπευθύνου/ης του Κέντρου και θα είναι μέλος της Διεπιστημονική Ομάδας. Θα έχει την ευθύνη διάγνωσης 

και θεραπείας των ωφελουμένων που συμμετέχουν στις δράσεις του ΚΔΗΦ, σύμφωνα με τους κανόνες της 

επιστήμης και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του/της όπου απαιτείται ως μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας. 

Η λειτουργία του ΚΔΗΦ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία" , 

ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ", στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, έργο με τίτλο: ''Επιχορήγηση του Ν.Π. Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος για την 

υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ'' (MIS 5041413). Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς 

ΑμεΑ. Αποστολή βιογραφικών στο info@down.gr έως τις 23 Νοεμβρίου 2020. 

18/11/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΑΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΔΩ.  

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΕΔΩ 

16/11/2020 

ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
16/11/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΑΕ ΣΜΕ-1/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΜΕ 22 ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πληροφορίες ΕΔΩ 
16/11/2020 

Μονάδα Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητά Μικροβιολόγο για την 

κάλυψη της αντίστοιχης θέσης, η εργασία είναι πενθήμερη, πλήρους απασχόλησης. Πληροφορίες 

ΕΔΩ 

16/11/2020 

Ζητείται Νεφρολόγος από την Μονάδα Αιμοκάθαρσης Λέσβου Α.Ε. (στη Μυτιλήνη). Υψηλές 

αποδοχές. Πληροφορίες κ. Δουλγκέρης 6936735319 
16/11/2020 

ΟΚΥΠΥ – Θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Πληροφορίες ΕΔΩ 13/11/2020 

ΚΥ ΜΗΛΟΥ- Θέσεις επικουρικών ιατρών. Πληροφορίες ΕΔΩ 12/11/2020 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ λόγω των μέτρων (Covid-19) περιορισμού των 

μετακινήσεων- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ, σε πολυϊατρικό κέντρο, ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού, στον ΤΡΙΛΟΦΟ- Δήμου Θέρμης, επί της κεντρικής οδού, (25 χλμ από 

Θεσσαλονίκη), όπου για περισσότερους από 7.000 κατοίκους (!) δεν υπάρχει 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΩΡΛ, κλπ. Στο κέντρο μας ήδη στεγάζονται με 

επιτυχία: Παθολόγος, Ορθοπεδικός, Οφθαλμίατρος, Νευρολόγος. Ο διαθέσιμος χώρος είναι 45 

τ.μ., ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ, ενιαίος (μπορεί να διαχωριστεί σε αίθουσα αναμονής και γραφείο- 

εξεταστήριο), διαμπερής, με δικό του δίχωρο WC, θέρμανση/ψύξη με Air Condition, 290€. 

Πληροφορίες Τηλ. 6977.58.23.59. 

12/11/2020 

ΓΝ Ικαρίας – πρόσληψη επικουρικών. Πληροφορίες ΕΔΩ 12/11/2020 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία της εταιρίας μας με Ιατρό Εργασίας 

(ΑΜΚΕ ΣΥΝΘΕΣΗ). Πληροφορίες ΕΔΩ 
11/11/2020 

Η Affidea, ελληνική θυγατρική εταιρεία του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών υγείας στην 

Ευρώπη, βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργασίας με:  

Ιατρό Βιοπαθολόγο (με εμπειρία σε κλινικό εργαστήριο) για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Προσφέρονται δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 

περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος,  παρακαλούμε όπως αποστείλετε 

το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr.gr@affidea.com       

11/11/2020 

Πωλείται από Δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη 3 τροχήλατα και 1 χειρουργικός 

τροχήλατος προβολέας ολοκαίνουρια λόγω έλλειψης χώρου.Τηλέφωνο:6906607782. 
10/11/2020 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
4/11/2020 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 4/11/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimoskalamarias-prosklisi112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimoskalamarias-aitisi-112020.doc
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gngennimatas11202016208.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/DEI-112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/healthcare112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy13112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/KY-MILOU112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnikarias112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/amkesynthesis112020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy04112020.pdf


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 

ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ(2)ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
23/10/2020 

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  

23/10/2020 

Η Ιατρική Ηπείρου ΑΕ ζητά ειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για πλήρη ή και μερική 

απασχόληση στο πολυϊατρείο της στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα ζητούνται ιατροί ειδικότητας : 

Ορθοπεδικής Παιδιατρικής Παθολογίας ή γενικής ιατρικής Ακτινολογίας Ενδοκρινολογίας 

Πνευμονολογίας Δερματολογίας  Οδοντιατρικής. Δίνονται πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτα 

ωράρια αλλά και δυνατότητα συστέγασης. Η Ιατρική Ηπείρου είναι το πρώτο πολυϊατρείο στο 

λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων με 12 διαφορετικές ειδικότητες.Η φιλική διάθεση, η οικογενειακή 

ατμόσφαιρα αλλά και η τοποθεσία του το καθιστούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για νέους 

επιστήμονες.  Για λεπτομέρειες τηλεφωνήστε στο 6934044343 / 6932233637 ή με email στο 

info@iatriki-ipirou.gr 

22/10/2020 

Από την ιδιωτική κλινική Θεσσαλονίκης  “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ζητούνται ιατροί για εφημερίες. 

Πληροφορίες  στο 2310 819 919 Τσαμπούρης Γεώργιος 
21/10/2020 

Ιατρος Παθολογος ,Γεν Ιατρικης και ανευ Ειδικοτητας ζητείται για εφημερίες στην κλινική 

Euromedica Κυανους Σταυρός .πληροφοριες 6972556964 2310966100 
20/10/2020 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ: Ζητείται για εργασία σε ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο 

στην Ορεστιάδα, πρόσληψη μετά από αξιολόγηση.  Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής 6947839391, 

2552023300 και n.pantazis@dimokritos.org 

20/10/2020 

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - Βιοπαθολόγος: Ζητείται για εργασία σε μικροβιολογικό 

εργαστήριο στην Ορεστιάδα, υποκατάστημα της "Δημόκριτος ΑΕ". Άμεση πρόσληψη μετά από 

αξιολόγηση.  Υπεύθυνος : Νίκος Πανταζής 6947839391, 2552023300 και 

n.pantazis@dimokritos.org. 

20/10/2020 

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 Ακτινοδιαγνώστες και Βιοπαθολόγους Πληροφορίες ΕΔΩ 

19/10/2020 

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 

Καρδιολόγους 

Πληροφορίες ΕΔΩ 

19/10/2020 

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 Αναισθησιολόγους. Πληροφορίες ΕΔΩ 

19/10/2020 

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: Ιατρούς εν 

αναμονή ειδικότητας. Πληροφορίες ΕΔΩ 

19/10/2020 

Ανάθεση παροχής «Υπηρεσιών ιατρού εργασίας» (C.P.V.:85147000-1), για τις ανάγκες του 

Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». Πληροφορίες ΕΔΩ 
19/10/2020 

Πωλείται Μικροβιολογικό εργαστήριο εν λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο, 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως, 2ος όροφος με τον παρακάτω 

επιστημονικό και βοηθητικό εξοπλισμό με πολύ ικανοποιητικό ενοίκιο: Βιοχημικός αναλυτής 

KONELAB Αναλυτής σπέρματος Αιματολογικός Sysmex , Mini Vidas, Κλιβανος Memmert, 

Μικροσκόπιο , Προθρομβινόμετρο , Καρέκλα αιμολοψίας, Τροχήλατα σκαμπό εργαστηρίου, 

19/10/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/AEMY02.11.2020.PDF
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy23102020.pdf
mailto:info@iatriki-ipirou.gr
http://www.isth.gr/images/uploads/files/affidea102020-4.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/affidea102020-3.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/affidea102020-2.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/affidea102020-1.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnagiosdimitrios102020.pdf


Απιονιστής νερού Επαγγελματικό ψυγείο βιτρίνα, Ψυγείο με κατάψυξη , Καταψύκτης,2 

Κλιματιστικά,Πάγκοι με ντουλάπια και ερμάρια εργαστηρίου,3 βιβλιοθήκες Σαλόνι με καναπέ 

και 2 πολυθρόνες αναμονής Γραφείο με πολυθρόνα, 2 Καρέκλες επισκέπτη, 2 Πυροσβεστήρες , 1 

Κάμερα εισόδου ,2 Τηλεφωνικές συσκευές, Τηλέφωνο 6936-177.277 κος Αλεξανδρής 28000€ 

Specialist title with several years of experience in the field of aesthetic dermatology; Hyaluronic 

acid / botulinum (Zurich). More information here 
19/10/2020 

ΟΚΥΠΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
16/10/2020 

Διατεθείτε ιατρείο προς ενοικίαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή Αγιας Σοφίας 60 

τμ , στον 4ο όροφο και διαθέτει: 1 δωμάτιο-γραφείο, σαλόνι και μπάνιο. Το διαμέρισμα έχει 

κλιματιστικό και στους 2 χώρους, 2 μπαλκόνια, κουρτίνες και στους 2 χώρους. Στον χώρο του 

γραφείου έχει βιβλιοθήκες, ψυγειακι, γραφείο, εξεταστικό κρεβάτι (παιδικό), αναστήμομετρο, 

ζυγαριά . Για περισσότερες πληροφορίες τηλ 6983214997. 

16/10/2020 

Ενοικιάζεται πλήρως εξοπλισμένο ΩΡΛ ιατρείο στο Ναύπλιο (χειρουργική συσκευή υπερήχων, 

μικροσκόπιο, ακοογράφος, τυμπανογράφος). Σε κεντρικότατο σημείο, 40ετής επιτυχής 

λειτουργία. Διατήρηση επαγγελματικού τηλεφώνου για συνέχιση πελατολογίου. Πληροφορίες 

Κος Μιχάλης Καίσσαρης, τηλ. 6946127373 

15/10/2020 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟ 70 τ.μ ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕ 3 ΔΩΜΑΤΙΑ -

ΣΑΛΟΝΙ-ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΘΕΣΗ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΠΑΝΕΛ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ, ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΌΠΙΟ, ΖΥΓΑΡΙΑ, 

ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, 2 ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, 2 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944730928 

15/10/2020 

Δήμος Νεάπολης-Συκέων- προκήρυξη για Ενδοκρινολόγο. Πληροφορίες ΕΔΩ 15/10/2020 

Το νοσοκομείο CHATEAUROUX - LE BLANC, με συνολκή χωρητικότητα 755 κλίνες, σε 

απόσταση 2.30 ώρες με το τρένο από το Παρίσι, προσφέρει θέσεις για τις ακόλουθες ειδικότητες - 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

- ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Η προσφορά 

μισθού - βάσει του βιογραφικού. Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, 

am.papadimitriou@medicis-consult.com, τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr. 

15/10/2020 

ΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - Kρατικό νοσοκομείο σε απόσταση 45 χλμ από 

την πόλη Νιμ και 70 χλμ από το Μονπελιέ (με διεθνές αεροδρόμιο). Πρόκειται για το πρώτο 

γαλλικό νοσοκομείο υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας, με συνολκή χωρητικότητα 857 κλίνες, 

είχε τα εγκαίνια τον Αύγουστο το 2011. Η προσφορά μισθού - βάσει του βιογραφικού. 

Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, am.papadimitriou@medicis-consult.com, τηλ. 

6972007440, www.medicis-consult.gr. 

15/10/2020 

ΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - Kρατικό νοσοκομείο σε απόσταση 45 χλμ 

από την πόλη Νιμ και 70 χλμ από το Μονπελιέ (με διεθνές αεροδρόμιο). Πρόκειται για το πρώτο 

γαλλικό νοσοκομείο υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας, με συνολκή χωρητικότητα 857 κλίνες, 

είχε τα εγκαίνια τον Αύγουστο το 2011. Η προσφορά μισθού - βάσει του βιογραφικού. 

Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, am.papadimitriou@medicis-consult.com, τηλ. 

6972007440, www.medicis-consult.gr. 

15/10/2020 

ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑ - Kρατικό νοσοκομείο σε απόσταση 45 

χλμ από την πόλη Νιμ και 70 χλμ από το Μονπελιέ (με διεθνές αεροδρόμιο). Πρόκειται για το 

πρώτο γαλλικό νοσοκομείο υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας, με συνολκή χωρητικότητα 857 

κλίνες, είχε τα εγκαίνια τον Αύγουστο το 2011. Δραστηριότητα του τμήματος - το νοσοκομείο 

διαθέτει 6 χειρουργικές αίθουσες και μια αίθουσα μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Η 

προσφορά μισθού - βάσει του βιογραφικού. Πληροφορίες:  Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, 

am.papadimitriou@medicis-consult.com, τηλ. 6972007440, www.medicis-consult.gr. 

15/10/2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12/10/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/doctorjobs-Specialistindermatology.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy16102020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimos-neapolis102020.PDF


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 αποδοχών. Μισθός: 2.500 € Παρακαλούμε για την αποστολή 

βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 517 9999 

12/10/2020 

Το Σωματείο Άγιος Βασίλειος «Βασιλειάδα» ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό με ειδικότητα 

Παθολόγου, Γενικού Ιατρού για εργασία στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, στον Άγιο 

Βασίλειο  του δήμου Λαγκαδά. 

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο basileiada@yahoo.com 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 23940-51372, 69555436445.  

12/10/2020 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου αναζητά 

Παιδοψυχίατρο. Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας με 1 ή 2 ταξίδια 

ανά μήνα και με ωράριο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες, πάντα με προηγούμενη 

συνεννόηση. Επίσης καλύπτονται έξοδα διαμονής και μετακίνησης προς και από τη Χίο. Δειτε 

εδώ αναλυτικές πληροφορίες https://kpechios.gr/ta-nea/44-prokyrikseis/783-anazitisi-

paidopsychiatru-kmpsy 

12/10/202 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΕ ΤΙΜΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ .ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6992731175.ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ. 

9/10/2020 

Το ιδιωτικό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ στην Λάρνακα-Κύπρο  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 

2 θέσεων Ιατρών Ακτινολόγων και καρδιολόγων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  •Εγγραφή 

στο Μητρώο Ιατρών  •Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ  •Τίτλος Ειδικότητας •Δυνατότητα 

απασχόλησης σε σύστημα εφημεριών ΑΙΤΗΣΕΙΣ:  Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος στο : 

saintraphael@cytanet.com.cy . Τηλ.: 0035724840840-φαξ : 0035724840841. Γόρδιου Δεσμού 25 

– 6045 Λάρνακα-Κύπρος  

Τ.Θ. 45808-6535 Λάρνακα –Κύπρος 

9/10/2020 

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 25 ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΠΛΉΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΥΤΡΌΠΟΛΗ ΚΑΜΈΝΩΝ 

ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΤΗΛ. 6932163130 

9/10/2020 

Πωλείται ακτινολογικό κέντρο, με φορητό ακτινολογικό μαζί με άδειες, στη Κασσάνδρα 

Χαλκιδικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944990051 
8/10/2020 

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 

7/10/2020 

Το Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος 

(Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου,  ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, µέσω 

σύµβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών: α) µε έναν/µία (1) Παιδοψυχίατρο για το Τοµέα Πρόνοιας 

και Κοινωνικής Μέριµνας στην Αθήνα και β) µε έναν/µια (1) Νευρολόγο και έναν/µια (1) 

Ακτινολόγο - Ακτινοδιαγνώστη για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες ΕΔΩ 

7/10/2020 

Η Εταιρία Persuaders RH Consulting υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού, η οποία εξειδικεύεται στην πρόσληψη ιατρών στην Γαλλία αναζητά Οφθαλμίατρους 

για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Άριστες Συνθήκες 

Εργασίας  με υψηλές αμοιβές απευθυνονται σε οφθαλμιάτρους οι οποίοι επιθυμούν να 

απορροφηθούν στο γαλλικο σύστημα Υγείας. Προοπτικές συνεργασίας για νέους οφθαλμίατρους 

που μόλις έχουν ξεκινήσει τη καριέρα τους στην οφθαλμολογία αλλά και για γιατρούς με πολυετή 

εμπειρία, οι συμβουλοι των ιδιωτικών κλινικών ειναι ετοιμοι να σας παρουσιάσουν τη θέση που 

σας ταιριάζει. Παρέχεται ενημερωση και βοηθεια για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος 

στην Γαλλία . Αν ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας στο 0033183816908 ή στείλτε το 

βιογραφικό σας στο etsaousidou@persuadersrh.com 

7/10/2020 

Θέση εργασίας στην Ζυρίχη για Δερματολόγο 5/10/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy12102020.pdf
mailto:info@aegeanmedical.gr
https://kpechios.gr/ta-nea/44-prokyrikseis/783-anazitisi-paidopsychiatru-kmpsy
https://kpechios.gr/ta-nea/44-prokyrikseis/783-anazitisi-paidopsychiatru-kmpsy
http://www.isth.gr/images/uploads/files/atpsyte102020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/doctorjobs-zurich102020.pdf


ΓΝ Λήμνου – προσλήψεις επικουρικών ιατρών 2/10/2020 

HRS-Human Resources Solutions with the collaboration of a medical services recruitment agency 

in Ireland is seeking to recruit General Practitioners (Family Doctors) to work in family doctor 

service all over Ireland. Further information here 

1/10/2020 

Θέση εργασίας στην Αυστρία 1/10/2020 

Θέση εργασίας στη Βιέννη 1/10/2020 

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 

1/10/2020 

Η Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία  ΥΓΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο ) με 

έδρα  την πόλη της Πτολεμαίδας ,  που λειτουργεί σε πρότυπο νεόδμητο κτίριο , ζητά συνεργάτη  

ιατρό βιοπαθολόγο , προκειμένου να καλύψει  το αντίστοιχο τμήμα   για συνεργασία , όχι μόνο 

κάτω από εξαιρετικές  εργασιακές , αλλά και οικονομικές συνθήκες. Τηλ επικοινωνίας  

6936995226  ιατρό κο Δημήτριο Πατσινακίδη  ή  βιογραφικό στο email  

pisti.kessopoulou@ygeiamd.gr 

1/10/2020 

Ζητείται συνεργάτης παιδίατρος από εξειδικευμένο παιδοενδοκρινολογικό εργαστήριο ομίλου 

εργαστηρίων Γενετικής και Βιοπαθολογίας στη Θεσσαλονίκη ,για απασχόληση 2-3 πρωινά την 

εβδομάδα 4 ώρες. Εκτελούνται δυναμικές ενδοκρινολογικές δοκιμασίες, όπου απαιτείται 

παρουσία παιδιάτρου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail   kiriakou@atg-labs.gr 

1/10/2020 

Αγγελία για ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟ- ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 29/9/2020 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου (καναπέδες, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφεία, εξεταστική κλίνη). 

Πληροφορίες 6948510222 
29/9/2020 

Παραχωρείται επιπλωμένο ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  

Πληροφορίες 6948510222 
29/9/2020 

Πρόσληψη ιατρών πλαίσια του έργου με τίτλο: "Ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή 

για επείγουσες περιπτώσεις υγείας", ακρωνύμιο: "HEALTH-INFO" και κωδικό ΟΠΣ "5031234", 

το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος: Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA 

Cross - border Cooperation Programme "Greece - the  Republic of North Macedonia 2014-2020. 

 

Πρόσκληση για θέση Ακτινολόγου 

 

Πρόσκληση για θέση Γενικού Ιατρού 

29/9/2020 

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 με ειδικότητα στην Αναισθησιολογία (2 κενές θέσεις) για μόνιμη και 

πλήρη απασχόληση.  Απαιτούμενα Προσόντα  • Ιατρός με Ειδικότητα στην Αναισθησιολογία •

 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 είναι 

€80,000 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 Αναισθησιολόγου” και να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: +(357) 25 

200 112. 

29/9/2020 

Πωλείται Μικροβιολογικό εργαστήριο εν λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο και ανακαινισμένο, 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως, 2ος όροφος με τον παρακάτω 

επιστημονικό και βοηθητικό εξοπλισμό με πολύ ικανοποιητικό ενοίκιο: Βιοχημικός αναλυτής 

KONELAB Αναλυτής σπέρματος Αιματολογικός Sysmex , Mini Vidas, Κλιβανος Memmert, 

Μικροσκόπιο , Προθρομβινόμετρο , Καρέκλα αιμολοψίας, Τροχήλατα σκαμπό εργαστηρίου, 

29/9/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnlimnou102020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/HRS-%20GENERAL%20PRACTITIONERS-10-2021.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/intersearch-austria102020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/intersearch-vienna102020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/biopathology-bioiatriki.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dipae-aktinologos092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dipae-gen09220.pdf


Απιονιστής νερού Επαγγελματικό ψυγείο βιτρίνα, Ψυγείο με κατάψυξη , Καταψύκτης,2 

Κλιματιστικά,Πάγκοι με ντουλάπια και ερμάρια εργαστηρίου,3 βιβλιοθήκες 

Σαλόνι με καναπέ και 2 πολυθρόνες αναμονής Γραφείο με πολυθρόνα, 2 Καρέκλες επισκέπτη, 2 

Πυροσβεστήρες , 1 Κάμερα εισόδου ,2 Τηλεφωνικές συσκευές, Τηλέφωνο 6936-177.277 κος 

Αλεξανδρής 28000€ 

Πωλείται γυναικολογικός υπέρηχος σε άριστη κατάσταση με δύο κεφαλές , κοιλιακή και κολπική 

περιοχή θεσ/νίκης. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6944 307425 η 

glykeritaravira@yahoo.gr. 

28/9/2020 

Διαθετουμε προς πωληση τους κατωθι υπερηχοτομογραφους οι οποιοι βρισκονται σε λειτουργια 

χωρις καποιος να παρουσιαζει  βλαβη 1 Logiq 7 2008 y.o.m με 3 κεφαλες 2 philips iu 22 2011 

y.o.m rev G1 με τρεις η τεσσερις κεφαλες 3 siemens 3000 2014 y.o.m με τρεις κεφαλες 4 φορητο 

εγχρωμο mindray z5  5 φορητο εγχρωμο mindray m5  6 ασυρματο φορητο clarius c3 καθως 

επισης και αρκετα αλλα ακτινολογικα μηχανηματα και εκτυπωτες Σε περιπτωση ενδιαφεροντος 

στειλτε mail στο iesinfo@yahoo.gr ή καλεστε στο 6941690701 

28/9/2020 

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.  

1. Ελλάδα: Εκ μέρους διαγνωστικού εργαστηρίου στη Θεσσαλονίκη, αναζητούμε Γιατρό 

Παθολογοανατόμο και Κυτταρολόγο για μακροχρόνια συνεργασία. Απαιτείται: +2 χρόνια 

εμπειρίας στην Παθολογική ανατομική + Β2 επίπεδο Αγγλικών τουλάχιστον. Προσφέρονται: 

Ελκυστικές συνθήκες εργασίας  + Υποστήριξη στη μετεγκατάσταση.  

2.Κύπρος: Αναζητούμε εκ μέρους πελατών μας για την περιοχή της Λευκωσίας έναν Γιατρό 

Αναισθησιολόγο, έναν Γενικό Ιατρό - Παθολόγο και έναν Γιατρό Ενδοκρινολόγο να ενισχύσουν 

την ομάδα των γιατρών στα ιατρικά κέντρα. Απαιτείται: +2 χρόνια εμπειρίας στους αντίστοιχους 

κλάδους + Β2 επίπεδο Αγγλικών τουλάχιστον. Προσφέρονται: Ελκυστικές συνθήκες εργασίας. 

Για βιογραφικά και πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@grecruitment.com. 

28/9/2020 

ΟΚΥΠΥ θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο 25/9/2020 

Εργασία στους Γιατρούς χωρίς σύνορα – διαδικτυακή online ενημέρωση 25/9/2020 

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 » 

24/9/2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ      24/9/2020 

Ζητείται συνεργάτης ιατρός Παθολόγος από εταιρεία παροχής υπηρεσιών 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. 

24/9/2020 

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ-προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ 24/9/2020 

Δήμος Λαγκαδά- προκήρυξη για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου 24/9/2020 

ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας-προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ 24/9/2020 

Ιατρικό Κέντρο «WeCare Medical Centre» - θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο. 

Πληροφορίες ΕΔΩ 
24/9/2020 

ΓΝ Παπανικολάου- Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ 24/9/2020 

Διατίθεται ιατρείο οικογενειακής ιατρικής με προνομιακούς όρους σε γενικό ιατρό ή παθολόγο 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πλήρης ιατροτεχνικός εξοπλισμός και έπιπλα αξίας. 6944803365 
24/9/2020 

Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 
22/9/2020 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Ευεξία αναζητά ιατρό για εφημερίες 22/9/2020 

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». 
22/9/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy25092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/doctors-no-borders092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnthiras092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnthiras092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnthiras092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnipokrateio092020.pdf
mailto:sirrismed@yahoo.com
http://www.isth.gr/images/uploads/files/ahepa092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/dimoslagada-092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnvoulas092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/wecare092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnpapanikolaou092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/theageneio092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/theageneio092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/evexia092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gngennimatas092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gngennimatas092020.pdf


ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 22/9/2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 22/9/2020 

Θέση εργασίας στην Ελβετία - Stellenausschreibung Facharzt Allgemeinmedizin/Allgemeine 

Innere Medizin. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 
22/9/2020 

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 

22/9/2020 

Από την κλινικη Ευαγγελισμος Θεσσαλονικης ζητουνται ιατροι για εφημεριες σε κλειστο τμημα. 

Επικοινωνια στο τηλ 2310819919 με υπευθυνο Τσαμπούρη Γεώργιο. 
21/9/2020 

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 επικοινωνήσουν στο 6946200835. 

21/9/2020 

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. 

21/9/2020 

Ιατρικό Κέντρο «WeCare Medical Centre» - θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Κύπρο. 

Πληροφορίες ΕΔΩ 
21/9/2020 

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. 

21/9/2020 

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. 

21/9/2020 

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 

21/9/2020 

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   

21/9/2020 

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. 

21/9/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnagiospavlos092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnkefalonias092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/StellenausschreibungFacharztAllgemeinmedizin.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/wecareCY-2020.pdf


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, 

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. 

21/9/2020 

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 

21/9/2020 

3 θέσεις ιατρικών λειτουργών για τον ΟΚΥΠΥ. Πληροφορίες ΕΔΩ 21/9/2020 

Διατίθεται ιατρείο με προνομιακούς όρους σε γενικό ιατρό ή παθολόγο στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης. Πλήρης ιατροτεχνικός εξοπλισμός και έπιπλα αξίας. 6944803365 
21/9/2020 

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 

21/9/2020 

Θέσεις εργασίας  για ιατρούς στην Κύπρο (Λεμεσός). (Παθολόγος, Ρευματολόγος, Γενικός 

ιατρός, Πνευμονολόγος, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος, Νευρολόγος, Γαστρεντερολόγος, 

ΣΝεφρολόγος). Πληροφορίες ΕΔΩ 

21/9/2020 

ΟΚΥΠΥ - τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών. Πληροφορίες ΕΔΩ  11/9/2020 

ΓΝ Σερρών- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας 

Αναισθησιολογία. Πληροφορίες ΕΔΩ 
10/9/2020 

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 

10/9/2020 

Ενοικιάζεται παιδιατρικό ιατρείο με όλο τον εξοπλισμό (εξεταστικό κρεβάτι ενηλίκων και 

παιδιών, εξεταστικό κρεβάτι νεογνικό, ζυγαριά-αναστημομετρο, 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 

9/9/2020 

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 

8/9/2020 

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 

7/9/2020 

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 

7/9/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy21092020.pdf
mailto:negnatiadis@yahoo.gr
http://www.isth.gr/images/uploads/files/cyprus092020.PDF
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy11092020-4.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/gnserron092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/SMC-JobOpportunities.pdf


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 

 

ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ  

4/9/2020 

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. 

4/9/2020 

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   

3/9/2020 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 2/9/2020 

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  

2/9/2020 

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.medicis-consult.gr. 

2/9/2020 

Αναζητούμε έναν ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την πόλη Ναρμπόν (Narbonne), στην ακτή της 

Μεσογείου, σε απόσταση 110 χλμ από τη Μονπελιέ και 150 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@medicis-consult.com, τηλ. 6972007440, 

www.medicis-consult.gr 

2/9/2020 

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@medicis-consult.com, τηλ. 6972007440, www.medicis-

consult.gr. 

2/9/2020 

Ζητούνται γιατροί από το μεγαλύτερο οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και θεραπείας των 

ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής για πλήρης απασχόληση. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο 
2/9/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy8-04092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy3-04092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/okypy3-04092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/perif-vor-aigaiou092020.pdf


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 

2/9/2020 

Πωλείται επίπλωση ιατρείου (καναπέδες, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφεία, εξεταστική κλίνη). 

Πληροφορίες 6948510222 
2/9/2020 

Παραχωρείται επιπλωμένο ιατρείο στο κέντρο των Σερρών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.  

Πληροφορίες 6948510222 
2/9/2020 

SWITZERLAND Senior Physician Internal Medicine 60-100%. More info here 2/9/2020 

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. 

2/9/2020 

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 

2/9/2020 

Η ιατρική εταιρεία AEGEAN MEDICAL SERVICE ενδιαφέρεται να προσλάβει ιατρούς με 

ειδικότητα Μικροβιολόγου, για εργασία στα ιατρεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. 

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Μισθός: 2.500 € Παρακαλούμε για την αποστολή 

βιογραφικών στο info@aegeanmedical.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 698 517 9999 

2/9/2020 

Θέσεις εργασίας στην Γερμανία: 

Θέση εργασίας 1 

Θέση εργασίας 2 

Θέση εργασίας 3 

Θέση εργασίας 4 

Θέση εργασίας 5 

2/9/20202 

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 

2/9/2020 

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 

2/9/2020 

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 

21/8/2020 

ΟΚΥΠΥ- 24 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών 

ΟΚΥΠΥ - 1 κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας 
21/8/2020 

Ζητείται συνάδελφος ιατρός (εκτός από οδοντιατρο και παιδίατρο) για την δημιουργία - 21/8/2020 

http://www.isth.gr/images/uploads/files/SWITZERLAND-092020.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/figura-endo2020.pdf
mailto:info@aegeanmedical.gr
http://www.isth.gr/images/uploads/files/OberarztAn%C3%A4sthesie.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/FachärztinFacharztfürArbeitsmedizin-Deutschland.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/FachärztinFacharztfürArbeitsmedizin-Deutschland.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/OberarztfürdieAbteilungOrthopädie.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/OberarztfürdieAbteilungOrthopädie.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/Ober-FacharztGynäkologieundGeburtshilfe.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/Ober-FacharztGynäkologieundGeburtshilfe.pdf
http://www.isth.gr/images/uploads/files/Ober-FacharztfürInnereMedizin.pdf
http://isth.gr/images/uploads/files/okypy082020-24.pdf
http://isth.gr/images/uploads/files/okypy082020-1.pdf


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 

21/8/2020 

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 

18/8/2020 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ , ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ 
18/8/2020 

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) 

18/8/2020 

Η Γυναικολογική Κλινική ΛΗΔΡΑ στη Λευκωσία, προσφέρει θέση 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. 

13/8/2020 

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 

12/8/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. 

ΣΕΡΡΩΝ 

11/8/2020 

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. 

7/8/2020 

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 

7/8/2020 

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 

5/8/2020 

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 

4/8/2020 

Απο Διαγνωστικο Κεντρο με εδρα την ΚΩ, ζητείται Ιατρος ακτινολόγος-ακτινοδιαγνωστης για 

μόνιμη απασχοληση.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γνώση υπερήχου κ διάγνωση ακτινογραφιων. 

Πολυ καλές παροχές αναλόγως βιογραφικού,ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών με email: 

3/8/2020 

http://isth.gr/images/uploads/files/perif-vor-aigaiou082020.jpg
http://isth.gr/images/uploads/files/gnserron082020.pdf
http://isth.gr/images/uploads/files/gnserron082020.pdf
http://isth.gr/images/uploads/files/gnserron082020.pdf


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 

3/8/2020 

4 κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών (ΟΚΥΠΥ) 

1 κενή θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (ΟΚΥΠΥ) 
 3/8/2020 

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 

3/8/2020 

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. 

3/8/2020 

ΟΚΥΠΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  3/8/2020 

ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 23/7/2020 

Medical job positions in Belgium  22/7/2020 

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. 

22/7/2020 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Προκήρυξη θέσεων Ιατρών ΕΣΥ  22/7/2020 

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 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 

22/7/2020 
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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 21/7/2020 

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 

17/7/2020 

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. 

17/7/2020 

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 

17/7/2020 

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 

16/7/2020 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ ΚΜΨΥ ΧΙΟΥ 16/7/2020 

Germany needs medical doctors from EU countries. more information HERE 16/7/2020 

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. 

16/7/2020 

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 

14/7/2020 

Θέση εργασίας στην Αυστρία  13/7/2020 

Παραχωρείται επιπλωμένο και εξοπλισμένο Ιατρείο στο κέντρο των Σερρών.  Πληροφορίες: 

6948510222 
13/7/2020 

Θέση εργασίας στην Βιέννη  13/7/2020 

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 

13/7/2020 

ΟΚΥΠΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

13/7/2020 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΛ, SALZBURG ΑΥΣΤΡΙΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 10/7/2020 

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 
10/7/2020 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ, SALZBURG ΑΥΣΤΡΙΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 10/7/2020 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.affidea.gr/επικοινωνία/καριέρα/γνωστοποίηση-πολιτικής-ιδιωτικότητας-προσωπικών-δεδομένων-για-υποψήφιους-συνεργάτες/&data=02|01||520c53d8e76c4b68975f08d62ea9d811|61cea4b18a5a402aa97b23d6b1de63fc|0|0|636747704342369866&sdata=bxtAMnu7wi7zWb%20B/z03N4mEVrD9RZF220Llcl2lhbk=&reserved=0
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