
 

 

 

 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 απόκτηση ειδικότητας στη Χειρουργική, Zυρίχη 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική σε γερμανόφωνο καντόνι της Ελβετίας: 

 

 Ειδικευόμενη/ο Ιατρό στον κλάδο τής Χειρουργικής. 

 
Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους 

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

λαπαροσκοπικής και αθροσκοπικής διάγνωσης και αποκατάστασης. Η κλινική ασχολείται με την 

Ορθοπεδική, ΩΡΛ, Γυναικολογία, Μαιευτική και Αναισθησιολογία. 

  

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 τις κλινικής. 

  

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. 

 

 

Ειδική/ός Ιατρός με ειδικότητα τη Γυναικολογία-Μαιευτική, Βιέννη 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Βιέννης Ειδικευμένη/ο Ιατρό με 

ειδικότητα τη Γυναικολογία –Μαιευτική.  

 

Η κλινική διαθέτει 400 κλίνες και δραστηριοποιείται στις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας και φροντίδας των 

ασθενών με καρκίνο μαστού, καρκινικά κύτταρα, όγκους και ασθένειες στα γεννητικά όργανα. Η κλινική 

διεκπεραιώνει Χημοθεραπείες, Λαπαροσκοπήσεις, Χειρουργικές επεμβάσεις, Βιοψίες και επεμβάσεις Ουρο-

Γυναικολογικής φύσεως. 

 

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 επισυνάπτοντας το 

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

βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 

 

 

Γενικός Ιατρός με ειδικότητα τη Νευρολογία και την Ορθοπεδική Αποκατάσταση, 

Βέρνη 
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H Grecruitment αναζητά για κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Βέρνης, Ελβετία, Γενικό Ιατρό με ειδικότητα 

τη Νευρολογία και την Ορθοπεδική αποκατάσταση. Η κλινική περιλαμβάνει 45 κλίνες με συνολική έκταση 

1250 τ.μ. και δραστηριοποιείται στην νευρολογική και ορθοπεδική αποκατάσταση. 

 

Το προφίλ σας: 

 

Πτυχίο με αντίστοιχη ειδικότητα 

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας 

Ικανότητα στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την ομαδική εργασία 

 

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:  eirini.syka-lerioti@grecruitment.com επισυνάπτοντας 

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

βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 

 

 

Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της Παιδιατρικής Κλινικής, Βέρνη 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Βέρνης, Ελβετία, Επικεφαλή της ιατρικής 

ομάδας της Παιδιατρικής Κλινικής. Η κλινική περιλαμβάνει 18 κλίνες (παιδιατρική - παιδιατρική 

χειρουργική) και 10 κλίνες στο τμήμα της νεογνολογίας. Ακόμη μια παιδιατρική μονάδα έκτακτης ανάγκης 

για παιδιατρική χειρουργική. 

 

Το προφίλ σας: 

 

Πτυχίο με ειδικότητα στη παιδιατρική ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών 

Ικανότητα στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την ομαδική εργασία 

Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας 

 

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:  eirini.syka-lerioti@grecruitment.com επισυνάπτοντας 

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

βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 
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