
 

 

 

 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 

    

Ειδικοί Ιατροί, Noρβηγία 

 

Η Grecruitment αναζητά Ειδικούς Ιατρούς για την στελέχωση κρατικών νοσοκομείων – κλινικών σε όλη τη 

Νορβηγία. 

 

Ειδικότητες 

Ακτινολόγος, Γυναικολόγος, Ψυχίατρος, Παθολόγος, Ουρολόγος, Ογκολόγος, Παιδίατρος, Αναισθησιολόγος, 

Γηριάτρος, Εσωτερικούς Παθολόγους, Χειρούργος, Οικογενειακός Ιατρός. 

  

Απαραίτητα 

 Πτυχίο 

 Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 

 Βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών 

 +3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 

 Συστατικές επιστολές 

 Βεβαίωση γνώσης Νορβηγικής γλώσσας επίπεδο Β1 (Εφόσον δεν είστε γνώστης της Νορβηγικής 

γλώσσας παρέχονται 5μηνα επιδοτούμενα μαθήματα εκμάθησης μέσω Internet πριν την έναρξη του 

επαγγέλματος). 

  

Προσφέρονται 

 Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών 

 Πολύ καλό εργασιακό κλίμα 

 Πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, 

ψυχαγωγίας) 

  

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.  

 

  

Νοσηλευτικό Προσωπικό, Νορβηγία 

 

Η Grecruitment αναζητά Νοσηλευτικό Προσωπικό για τη στελέχωση κρατικών νοσοκομείων – κλινικών 

σε όλη τη Νορβηγία. 

  

Ειδικότητες: 

Εξειδικευμένους/ες Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες: Χειρουργείων, Επειγόντων Περιστατικών, 

Αναισθησιολογίας, Καρκινοπαθών, Παιδιατρικής, Αλλεργιολογίας, Δερματολογίας, Διαβητολογίας, 
Γαστρεντερολογίας, Γηριατρικής, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας, 

Νευροχειρουργικής, Νεφρολογίας, Ορθοπεδικής, Κατάχρησης Ουσιών, Αποκατάστασης, Ρευματολογίας, 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Ουρολογίας, Ωτορινολαρυγγολογίας, Μαίες και Γενικούς Νοσηλευτές. 
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Απαραίτητα: 

 Πτυχίο Νοσηλευτικής 

 Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 

 Βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών 

 Συστατικές επιστολές 

 +2 χρόνια εργασιακή εμπειρία 

 Βεβαίωση γνώσης Νορβηγικής γλώσσας επίπεδο Β2 (Εφόσον δεν είστε γνώστης της Νορβηγικής 

γλώσσας παρέχονται 5μηνα επιδοτούμενα μαθήματα εκμάθησης μέσω Internet πριν την έναρξη 

του επαγγέλματος). 
 Καλή οργάνωση στην εργασία 

 Ευελιξία στον προγραμματισμό 

  

Προσφέρονται: 

 Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών 

 Πολύ καλό εργασιακό κλίμα 

 Πακέτα ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, 

σχολείου, ψυχαγωγίας) 

  

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.  

 

  

Ειδικευόμενος/η Ιατρός στην Παθολογία, Στουτγκάρδη 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική σε γραφική πόλη στην ευρύτερη περιοχή της Στουτγκάρδης 

Ειδικευόμενο/η Ιατρό στην Παθολογία.  

Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους 

τομείς της Γενικής Χειρουργικής, Εσωτερικής Παθολογίας, Μαιευτικής, Γυναικολογίας, 

Αναισθησιολογίας και Ακτινολογίας. 
 

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: info@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, 

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

γλωσσικής επάρκειας.  

 

  

Ειδική/Ειδικός Παθολόγος, Βέρνη 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Ιατρικό Κέντρο στη Βέρνη Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα τη 

Γενική Παθολογία. 

  

Το Ιατρικό Κέντρο προσφέρει φροντίδα και θεραπεία στους κατοίκους της περιοχής. Η/Ο υποψήφια/ος 

ιατρός θα είναι υπεύθυνη/ος για τη φροντίδα των ασθενών της Παθολογίας και για τη διάγνωση και 

θεραπεία των ασθενειών τους. Επιθυμητή προϋπηρεσία και απαραίτητα καλά Γερμανικά. Επιθυμητές και 

άλλες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά). 
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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 της γερμανικής γλώσσας.  

 

  

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός για τη Χειρουργική, Ζυρίχη 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική στη Ζυρίχη της Ελβετίας Ειδικευόμενη/ο Ιατρό με ειδικότητα τη 

Χειρουργική. 

  

Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους 

τομείς της Γενικής Χειρουργικής, Χειρουργικής της Κοιλιακής Χώρας, της Τραυματολογίας της 

Αγγειολογίας και της Χειρουργικής Θώρακος. 

  

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.  

 

  

Επιμελητής/ρια Ιατρός με ειδικότητα την Ψυχιατρική, Σαντκ Γκάλλεν 
 

H Grecruitment αναζητά για ιδιωτική Κλινική Αποκατάστασης Καρδιακών, Ψυχοσωματικών 

Νοσημάτων και Ψυχοθεραπείας στo Σαντκ Γκάλλεν της Ελβετίας Επιμελητή/ρια Ιατρό με ειδικότητα 

την Ψυχιατρική για το τμήμα Ψυχοσωματικής Θεραπείας και Αποκατάστασης. 

  

Η Κλινική αποτελείται από 154 κλίνες, Μονάδα Αποκατάστασης Ψυχοσωματικών Ασθενειών, 

Κατάθλιψης, Φόβου, Προσαρμογής και Ψυχικής Υπερκόπωσης. Η κλινική εφαρμόζει καινοτόμες 

θεραπευτικές μεθόδους όπως την Μουσική Θεραπεία πλησιάζοντας τους ασθενείς αποτελεσματικά και 

προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία. 

  

Ο/η υποψήφιος Επιμελητής/ρια Ιατρός θα είναι υπεύθυνος για την θεραπεία των ασθενών και το 

συντονισμό των ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών του Τμήματος. 

  

Η κλινική προσφέρει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης 2 ετών για Ψυχοσωματικά, 1 έτος Γενική Ιατρική και ½ 

έτος Καρδιολογία. 

  

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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