
 

 

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 

    

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα τη Ακτινολογία, Kολωνία 

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

ειδικότητα την Ακτινολογία.  
 
Η μονάδα Screening αποτελείται από σταθερά ιατρεία και βανάκια Mammomobil για περιοχές, οι οποίες 

βρίσκονται μακριά από το Ιατρικά Κέντρα μας. Ο/ η υποψήφιος/α Ιατρός θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται 

πλήρως ψηφιακά συστήματα, όπου το Mamma Screening Program, MRT, VAB και υπέρηχοι υψηλής 

ανάλυσης είναι τα καθημερινά εργαλεία. 
 
Ο υποψήφιος Ιατρός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση του στην Ακτινολογία και να έχει 

εμπειρία στον τομέα της Μαστογραφίας και Διάγνωσης. 
 
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. 

 

  

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

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

ειδικότητα την Παιδιατρική – Ιατρική Εφήβων. 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος  θα έχει εμπειρία ως Παιδίατρος και ως Ιατρός Εφήβων. Το Ιατρικό Κέντρο διαθέτει 

καινοτόμο εξοπλισμό και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

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 
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όπως την Μουσική Θεραπεία πλησιάζοντας τους ασθενείς αποτελεσματικά και προσφέροντας γρήγορη και 

αποτελεσματική θεραπεία. 

 

Ο/η υποψήφιος/α Επιμελητή/ρια Ιατρός θα είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία των ασθενών και το συντονισμό 

των ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών του Τμήματος. 

 

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

έτους 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. 

 

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Οφθαλμολογία, Βίντερτουρ 
 

H Grecruitment αναζητά για Οφθαλμολογικό Κέντρο στο Βίντερτουρ της γερμανόφωνης Ελβετίας 

Ειδικευμένη/ο Ιατρό στην Οφθαλμολογία. 

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι ιδανικό να έχει εμπειρία σε Κλινικές ή Οφθαλμολογικά Ιατρεία. Το 

Οφθαλμολογικό Κέντρο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Οφθαλμολογίας και διαθέτει καινοτόμο 

εξοπλισμό και εξαιρετικό εργασιακό κλίμα. 

  

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 επισυνάπτοντας το 

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

βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 

 

 

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός για την ειδικότητα της Πνευμονολογίας, Κολωνία 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Κολωνίας Ειδικευόμενη/ο Ιατρό στην 

Πνευμονολογία. 

 

Η κλινική διαθέτει ειδική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που φιλοξενεί ασθενείς και από άλλες περιοχές 

προσφέροντας τη δυνατότητα εξισορρόπησης μετά την απομάκρυνση της συσκευής τεχνητής αναπνοής. Το 

κέντρο Weaning συνεργάζεται με 350 κλινικές πανευρωπαϊκά. 

  

Ο υποψήφιος Ιατρός έχει τη δυνατότητα πλήρης μετεκπαίδευσης στην Πνευμονολογία, στην Παθολογία 

Μ.Ε.Θ., στην Θεραπεία Υπνου, στην Αλλεργιολογία και 2 έτη σε Εσωτερική Παθολογία (Truncus). 

  

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 στην Καρδιολογία, Βερολίνο 
 

H Grecruitment αναζητά για νοσοκομείο στο Βερολίνο με 250 κλίνες Ειδικευμένη/ο Ιατρό στην 

Καρδιολογία.  
 

Το νοσοκομείο διαθέτει Τμήμα Χειρουργικής Κοιλιακής Χώρας, Γενικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, 

Τραυματολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Παθολογίας Μ.Ε.Θ., Γηριατρικής, Αναισθησιολογίας και 

Ακτινολογίας 

 

Το νοσοκομείο δραστηριοποιείται σε διάγνωση και θεραπεία καρδιολογικών, γατρεντερολογικών και 

πνευμονολογιών νοσημάτων. 

  

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 Αγγειοχειρουργικής ή Common Trunk, 

ευρύτερη περιοχή Φρανκφούρτης 
 

H Grecruitment αναζητά για Αγγειοχειρουγική Kλινική στην ευρύτερη περιοχή της Φραγκφούρτης 

Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για την Αγγειοχειρουργική ή Common Trunk. 

 

Η κλινική θεραπεύει ετησίως 1400 ασθενείς με αγγειακά νοσήματα και δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στους 

τομείς στένωση της καρωτίδας και νοσήματα των αρτηρίων. 

  

Ο/Η υποψήφιος/α Ιατρός θα εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση και φροντίδα ασθενών με πολλαπλές παθήσεις, 

στη διαγνωστική αγγειακών παθήσεων και σε νέα μέθοδο φροντίδας τραυμάτων και πληγών. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@grecruitment.com
mailto:info@grecruitment.com

