
 

 

 Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και 

ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση για τους υποψηφίους μας.  

 

Όλες οι θέσεις εργασίας υπάρχουν, επίσης, στην ιστοσελίδα μας www.grecruitment.com     

 

Ιατρός για Ειδικότητα στη Χειρουργική Άκρας Χειρός, Schaffhausen 

 

H Grecruitment αναζητά για νοσοκομείο κλινική στην ευρύτερη περιοχή τις πόλης Schaffhausen Ιατρό για 

απόκτηση ειδικότητας στη Χειρουργική Άκρας Χειρός.  
 

Το νοσοκομείο αριθμεί περίπου 1000 εργαζόμενος καλύπτοντας όλες τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. O 

υποψήφιος ιατρός έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο Τμήμα της Χειρουργικής Άκρας Χειρός και στο Τμήμα 

Πλαστικής Χειρουργικής. Θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα στα Εξωτερικά Ιατρεία και με την εμπειρία που 

διαθέτει στον τομέα της Χειρουργικής Άκρας Χειρός να υποστηρίζει ασθενείς στα Επείγοντα της 

Τραυματολογίας Άκρας Χειρός. Επιπλέον θα δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση του ιατρικού και 

παραιατρικού προσωπικού. 

  

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

  

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ιατρός για Ειδικότητα στην Αγγειοχειρουργική, Freiburg 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Freiburg της 

Γερμανίας, ιατρό για απόκτηση ειδικότητας στην Αγγειοχειρουργική. 

 

Η πολυκλινική αποτελείται από 25 τμήματα και περισσότερες από 1000 κλίνες καθώς εξυπηρετεί ετησίως 

48000 ασθενείς και 100000 ασθενείς στα εξωτερικά της ιατρεία. Ο/Η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος θα λάβει την 

απαιτούμενη εκπαίδευση για να αποκτήσει την ειδικότητα Βασική Χειρουργική (Common Trunk). Θα 

απασχοληθεί σε 2 τμήματα περίθαλψης με 35 κλίνες και 2 καινοτόμες χειρουργικές αίθουσες. 

  

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email:  eirini.syka-lerioti@grecruitment.com. 

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Παιδιατρική – Ιατρική Εφήβων, Ζυρίχη 

 

H Grecruitment αναζητά για Ιατρικό Κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Ζυρίχης Ειδικευμένη/ο Ιατρό με 

ειδικότητα την Παιδιατρική. 

O επιλεχθείς υποψήφιος θα έχει κατά προτίμηση εμπειρία ως Παιδίατρος και ως Ιατρός Εφήβων.  

Το Ιατρικό Κέντρο διαθέτει καινοτόμο εξοπλισμό και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  
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Ειδικευόμενη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Αναισθησιολογία και την Ιατρική Εντατικής 

Θεραπείας, Στουτγάρδη 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη Κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης Ειδικευόμενη/ο Ιατρό 

με ειδικότητα την Αναισθησιολογία και την Ιατρική Εντατικής Θεραπείας. 

 

Η κλινική πραγματοποιεί ετησίως 8500 αναισθησίες σε επεμβάσεις της Αγγειολογίας, Καρδιολογίας, 

Γυναικολογίας, Μαιευτικής, Ορθοπεδικής, Γενικής Παθολογίας. Εφαρμόζονται όλες οι τοπικές και ολικές 

μορφές αναισθησίας και ο ασθενής συνοδεύεται στις 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας Χειρουργείου (15 κλίνες) και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργικού (10 κλίνες). 

Απαιτείται ενεργή συμμετοχή στο σύστημα ΕΚΑΒ και προτιμάτε η εφαρμογή θεραπευτικών μεθόδων στην 

αντιμετώπιση του πόνου. Διενεργούνται θεραπείες αντικατάστασης οργάνων (GENIUS, ECMO, PECLA ...) 

και απαιτείται η αυστηρή παρακολούθηση αυτών. Η κλινική έχει δικαίωμα πλήρους εκπαίδευσης στον τομέα 

της Αναισθησιολογίας. Προσφέρεται επίσης δυνατότητα εκπαίδευσης στον τομέα της Ιατρικής Εντατικής 

Φροντίδας. 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ιατρός για απόκτηση Ειδικότητας στη Χειρουργική, Λουκέρνη 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Ιατρικό Κέντρο με 130 κλίνες και 6500 ασθενείς ετησίως στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών στην περιοχή της Λουκέρνης Ειδικευόμενη/ο Ιατρό με ειδικότητα την 

Χειρουργική. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α Ιατρός θα απασχολείται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και θα διενεργεί μικρές 

χειρουργικές επεμβάσεις υπό την καθοδήγηση έμπειρων συναδέλφων. 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ειδικότητα Ορθοπεδικής & Σπονδυλικής Στήλης, Ρηνανία – Παλιτάνο, Γερμανία 

 

H Grecruitment, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για γραφική πόλη της Ρηνανίας-Παλατινάτου 

Ειδικευμένους ή/και Ειδικευόμενους με ειδικότητα στην Ορθοπεδική & Σπονδυλική Στήλη. 

 

Ο πελάτης μας διαθέτει μια σύγχρονη κλινική προηγμένης ιατρικής φροντίδας με 655 κλίνες σε 15 κλινικές. 

Ο πελάτης μας προσφέρει ενδιαφέρουσες και ποικίλες υπηρεσίες από όλους τομείς της Ορθοπεδικής σε πολύ 

καλό εργασιακό κλίμα με πολλές δυνατότητες μετεκπαίδευσης.  
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Ο πελάτης μας έχει την εξουσιοδότηση πλήρους εκπαίδευσης  στον τομέα της Ορθοπεδικής Χειρουργικής, 

Τραυματολογίας και δυνατότητα μετεκπαίδευσης στη Νευροχειρουργική. Η υπερσύγχρονη κλινική διαθέτει 2 

χειρουργικά μικροσκόπια.  

 

Η θέση απευθύνεται και σε Ειδικευόμενους της Νευροχειρουργικής, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο 

στάδιο της εκπαίδευσής τους. 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και διαμονή σε κοιτώνες της κλινικής όπως και 

πακέτα ένταξης στην κοινωνία της γραφικής πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, δωρεάν θέσεις 

νηπιαγωγείου, ψυχαγωγία).  

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eirini.syka-lerioti@grecruitment.com.  

 

Ιατρός για απόκτηση Ειδικότητας  στην Παιδοχειρουργική, Γερμανία 

 

H Grecruitment αναζητά για κλινική σε γραφική κωμόπολη στη νότια Γερμανία Ειδικευόμενη/ο Ιατρό στην 

Παιδοχειρουργική. 

 

Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους 

τομείς της Γενικής Χειρουργικής παιδιών και εφήβων και Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, 

Ακτινολογίας, Νευρολογίας, Ουρολογίας, ΩΡΛ και Οφθαλμιατρικής. Το τμήμα ασχολείται με όλο το φάσμα 

των χειρουργικών επεμβάσεων της κοιλίας, της διάγνωσης, και της αποκατάστασης ασθενειών του 

οισοφάγου, του γαστρεντερολογικού τμήματος, του ήπατος, της σπλήνας, του θυρεοειδή αδένα και του 

νεφρού. 

 

Η κλινική έχει δικαίωμα εκπαίδευσης Χειρουργικής της Κοιλίας (48 μήνες), Ειδική Χειρουργική της Κοιλίας 

(36 μήνες), Χειρουργική (24 μήνες) και στη Γενική Χειρουργική (24 μήνες). 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

Για τον πρώτο μήνα διατίθεται και δυνατότητα διανυκτέρευσης στους κοιτώνες της κλινικής. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ιατρός για απόκτηση Ειδικότητας  στην Ψυχιατρική, Στουτγάρδη 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγάρδης Ειδικευόμενη/ο με 

ειδικότητα στην Ψυχιατρική. 

 

Η κλινική εξειδικεύεται στους τομείς της Γενικής Ψυχιατρικής, Γεροντο-Ψυχιατρικής, Ιατρικής 

αντιμετώπισης τοξικομανών, Ψυχοσωματικής καθώς και Παιδοψυχιατρικής και Ψυχιατρικής Εφήβων. 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (διαμονή σε κοιτώνες τις κλινικής, αναζήτηση νηπιαγωγείου, σχολείου, 

ψυχαγωγίας). 
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Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ιατρός για απόκτηση Ειδικότητας στη Διαβητολογική Ιατρική, Φρανκφούρτη 

 

H Grecruitment αναζητά για Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο στη Φρανκφούρτη Ιατρό για απόκτηση 

Ειδικότητας στη Διαβητολογική Ιατρική. 

 

Το Διαβητολογικό Κέντρο φροντίζει καρδιοπαθείς διαβητικούς, στεγάζει κέντρο αποκατάστασης πληγών 

(διαβητικά πόδια), Κέντρο διαβητολογικής τεχνολογίας και ινσουλίνης και Κέντρο διατροφολογίας ασθενών 

με διαβήτη. 

 

Η κλινική έχει δικαίωμα εκπαίδευσης στον τομέα της Εσωτερικής Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας και 

Διαβητολογικής Ιατρικής για 36 μήνες. Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, 

χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση 

οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ειδική/ός Ψυχίατρος, Ίνσμπρουγκ 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Ίνσμπρουκ της Αυστρίας 

Ειδική/ό  Ιατρό με ειδικότητα την Ψυχιατρική για μερική ή πλήρη απασχόληση.  

 

Η κλινική αποτελείται από 2 τμήματα, το νοσοκομείο ημέρας και το τμήμα εξωτερικών ιατρείων. Ο 

επιλεχθείς ιατρός θα απασχολείται σε όλο το φάσμα της ψυχιατρικής θεραπείας εφαρμόζοντας Standard 

Operating Procedures (SOP) και αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα των ασθενών. Επιπλέον υπάρχει η 

δυνατότητα συμμετοχής στη Μονάδα Αντιμετώπισης Πόνου της Περιοχής.  

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας).  

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com.  

 

Ειδική/ος Ιατρός στη Γενική Ιατρική, Βαντούζ, Λιχτενστάιν 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο στο Βαντούζ Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα τη Γενική 

Ιατρική με εκπαίδευση σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α ιατρός θα εξετάζει τους ασθενείς στο Κέντρο Έκτακτων Περιστατικών του νοσοκομείου 

και θα διεξάγει κατ΄ οίκον επισκέψεις σε περίπτωση άμεσης ανάγκης (Notdienst). 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eirini.syka-lerioti@grecruitment.com.  
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