
 

 

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 
    
 

Επιμελητής/ρια Ιατρός για το τμήμα Χειρουργικής, Βέρνη 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο με 2700 συνεργάτες στη Βέρνη Ελβετίας Επιμελητή/ρια 
Ιατρό για το τμήμα Χειρουργικής, το οποίο δραστηριοποιείται στη Προγραμματισμένη Χειρουργική και 
τη Χειρουργική Επείγοντων Περιστατικών.  
 
Τα καινοτόμα χειρουργία και η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα, που απαρτίζουν το τμήμα της Χειρουργικής 
συνεργάζονται σε ένα ευχάριστο κλίμα εργασίας, δίνοντας καθημερινά εξετάσεις με τα πολύπλοκα και 
ενδιαφέρον περιστατικά που έχουν να αντιμετωπίσουν.  

 

 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, 
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και 
βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 

 

  

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας – Αιματολογίας 

και Γαστρεντερολογίας, Ντόρτμουντ 

 

H Grecruitment αναζητά για νοσοκομείο με 30.000 ασθενείς ετησίως στην ευρύτερη περιοχή του 
Ντόρτμουντ, Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας – Αιματολογίας και 
Γαστρεντερολογίας.  
 
Ο/η υποψήφιος/α ιατρός θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το ενδιαφέρον και πολύπλευρο μέρος της 
ιατρικής της Εσωτερικής Παθολογίας – Αιματολογίας και Γαστρεντερολογίας και να κάνει την πρώτη 
επαφή του/της με τον τομέα της Ανακουφηστικής και Παρηγορητικής Αγωγής.  
 
Το νοσοκομείο διαθέτει δικαίωμα εκπαίδευσης: Βασική εκπαίδευση Γενική Παθολογία και Ιατρική (36 
μήνες), Ειδίκευση: Γενική Παθολογία (24 μήνες), Ειδίκευση: Γαστρεντερολογία (36 μήνες), Ειδίκευση: 
Αιματολογία/Ογκολογία (36 μήνες), Προσ. Εκπαίδευση, Ανακουφηστική και Παρηγορητική Αγωγή (12 
μήνες).  
 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com    επισυνάπτοντας το πτυχίο, 

άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση 

γλωσσικής επάρκειας. 
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Ειδικευμένη/ος Ιατρός της Παθολογίας, Φρανκφούρτη 

H Grecruitment αναζητά για Νεφρολογικό Νοσοκομείο στη Φρανκφούρτη Γερμανίας Ειδικευμένη/ο Ιατρό 
της Παθολογίας με εμβάθυνση στη Νεφρολογία.  
 
Η/ο υποψήφια/ος Ιατρός θα είναι υπεύθυνη/ος για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των νεφρών κατά 
την προετοιμασία και τη αιμοδιύλιση/αιμοκάθαρση. Θα προετοιμάζει και θα διαχειρίζεται ασθενείς που 
προτιμούν την αιμοκάθαρση στο σπίτι. Η/ο υποψήφια/ος Ιατρός θα δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα 
της συμβουλευτικής πριν από μεταμόσχευση νεφρών. 

 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com  επισυνάπτοντας το πτυχίο, 

άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση 

γλωσσικής επάρκειας. 

 

 

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός για την ειδικότητα της Πνευμονολογίας, Βερολίνο 
 

H Grecruitment αναζητά για Ειδικό Πνευμονολογικό Νοσοκομείο στο Βερολίνο Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για 
την ειδικότητα της Πνευμονολογίας.  
 
Το Ακαδημαϊκό Νοσοκομείο διαθέτει Κλινική Πνευμονολογίας, Κλινική Ιατρικής Ύπνου, Κλινική 
Χειρουργικής Θώρακος και Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής. Η Κλινική Πνευμονολογίας 
προσφέρει διάγνωση και θεραπεία σε όλες τις ασθένειες του αναπνευστικού και των πνευμόνων, όντας 
Κέντρο Αντιμετώπισης του Καρκίνου των Πνευμόνων, Κέντρο Χειρουργικής Θώρακος και Κέντρο Weaning.  
 
Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, 
άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση 
γλωσσικής επάρκειας.  
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