
Ιατροί στη Γερμανία 

Οι πελάτες μας ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Γερμανίας, ζητούν για μόνιμη απασχόληση 

ειδικευμένους ιατρούς των πιο κάτω ειδικοτήτων: 

Για πληθώρα θέσεων ανά ειδικότητα: 

  

Παθολογίας 

Γαστρεντερολογίας 

Γηριατρικής (ή Παθολόγων ή Γενικών Ιατρών με προϋπηρεσία στις παθήσεις της 3ης ηλικίας) 

Ιατρικής της Εργασίας (ή παθολόγων ή Γενικών ιατρών με προϋπηρεσία διανυθείσα στην 

ειδικότητα αυτή) 

Γενικούς Χειρουργούς 

Αναισθησιολόγους 

Μαιευτήρες-Γυναικολόγους 

  

Για περιορισμένες θέσεις ανά ειδικότητα: 

  

Ψυχιατρικής 

Ακτινολογίας 

Οφθαλμιατρικής 

Δερματολογίας 

  

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ιατροί να έχουν αποκτήσει πτυχίο και ειδικότητα από χώρα 

που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλούν επαρκώς τη Γερμανική γλώσσα (σε επίπεδο 

Β1). 

Η εταιρία μας παρέχει πληροφορίες και πλήρη υποστήριξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πρόσληψη των ιατρών στο αντίστοιχο νοσοκομείο και να εξασφαλιστούν όλες οι σχετικές άδειες, 

 εγγραφή στον οικείο ιατρικό σύλλογο, αποκτηση συνταγολογίου κλπ. Οι υπηρεσίες μας 

αμείβονται από τα ξένα νοσοκομεία, ενώ οι ιατροί δεν καταβάλλουν κανενός είδους αμοιβή σε 

κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και εργασιακό περιβάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία. 

Οι ετήσιες μικτές αποδοχές ξεκινούν από τις 63.000 ευρώ κατά το πρώτο έτος, με πρόσθετες 

αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, νυχτερινά, Κυριακές και αργίες που υπολογίζονται σε 

12.0000 ευρώ επιπλέον αμοιβής περίπου για τον νεοπροσλαμβανόμενο ειδικευμένο ιατρό. Για 

παράδειγμα, στο 5ο έτος προϋπηρεσίας, οι βασικές αμοιβές ξεκινούν από τις 80.000, με τις 

πρόσθετες αμοιβές να προσθέτουν σε αυτά 20.000 ευρώ ακόμα. 

Αν επιθυμείτε την μόνιμη ένταξή σας στο μεγαλύτερο σύστημα υγείας της ηπείρου μας με 20.000 

ενεργές νοσοκομειακές κλίνες, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στα 

Γερμανικά στο Info@hrstrategy.gr 

  

  

  

Η HRStrategy (www.hrstrategy.gr) είναι ελληνική εταιρία διαχείρισης σταδιοδρομίας υγειονομικών 
επιστημόνων συνεργαζόμενη αποκλειστικά μόνο με μεγάλα πανεπιστημιακά η ιδιωτικά νοσοκομεία 

http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-job-ads/iatroi-ste-germania/
http://www.hrstrategy.gr/


της Ευρώπης και μεγάλες, ή άλλες οργανωμένες δομές υγείας. επιδιώκοντας να παρέχει υπηρεσίες 
που οδηγούν στην εξασφάλιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων επιστημόνων σε μακροχρόνια 

βάση. Οι συνεργασίες που έχουμε συνάψει έχουν ελεγχθεί από τις οικείες πρεσβείες και τους 
ιατρικούς συλλόγους των Ευρωπαϊκών χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. 

 


