
 

 
 
 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    
    

 

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός με ειδικότητα τη Νευρολογική Αποκατάσταση, Zυρίχη 
 

H Grecruitment αναζητά για κλινική Αποκατάστασης και Πρόληψης με 144 κλίνες στην ευρύτερη περιοχή 

της Ζυρίχης Ειδικευόμενη/ο Ιατρό για τη Νευρολογική αποκατάσταση ασθενών. 

  

Ο ιδανικός υποψήφιος θα τοποθετηθεί στο τμήμα Νευρολογικής Παρακολούθησης για την 

παρακολούθηση και θεραπεία αισθενών μετά από εγκεφαλικά, τραυματισμούς του εγκεγάλου, για ασθενείς 

με εγκεφαλικούς όγκους και ασθένειες όπως Morbus Parkinson ή σκλήρυνση κατά πλάκας. 

  

Η ιατρική ομάδα απαρτίζεται από 3 διευθυντές, 2 υποδιευθυντές, 3 επιμελητές ιατρούς και 12 

ειδικευόμενους ιατρούς και εξυπηρετεί ετησίως περισσότερους από 2000 κλινήρεις ασθενείς και 1500 

ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία. 

  

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 με ειδικότητα την Ορθοπεδική και Αθλιατρική, Βασιλεία 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Ορθοπεδικό και Αθλιατρικό Κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της 

Βασιλείας 

 Ειδικευόμενη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Ορθοπεδική και Αθλιατρική 

 

Η κλινική προσφέρει κλινική θεραπεία και θεραπεία στα εξωτερικά της ιατρεία της. Ο/Η υποψήφιος/α ιατρός 

υποστηρίζει την ομάδα ιατρών και παρακολουθεί στενά τους ασθενείς του τμήματος. Προσφέρεται 

δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες ερευνών. 

  

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). 

  

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.  
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Ειδική/ός Ιατρός με ειδικότητα την Ορθοπεδική και Χειρουργική Ατυχημάτων, 

Λουξεμβούργο 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο νοσοκομείο του Λουξεμβούργου 

 Ειδική/ό Ιατρό με ειδικότητα την Ορθοπεδική και Χειρουργική Ατυχημάτων 

 

Το ακαδημαϊκό νοσοκομείο διαθέτει 600 κλίνες. Ο/Η υποψήφιος ιατρός θα είναι υπεύθυνος για την 

οργάνωση του τομέα Χειρουργική Ατυχημάτων στο Τμήμα Επείγουσας Εισαγωγής και για το συντονισμό 

μεταξύ των Εξωτερικών Ιατρείων και των Εσωτερικών Τμημάτων Νοσηλείας. 

  

Ο/Η υποψήφιος ιατρός θα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση στην Ορθοπεδική και Χειρουργική Ατυχημάτων, 

εμπειρία ως Λειτουργικός Επιμελητής Ιατρός. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε Ερευνητικές Ομάδες και 

Μελέτες. Επιθυμητή η γνώση των Λουξεμβουργιανών και Γαλλικών ή η επιθυμία εκμάθησης. 

  

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 επισυνάπτοντας 

το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, τη βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές 

επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 

 

 

Médecin-assistant/e en psychiatrie et psychothérapie (H/F), Βασιλεία 
 

Au nom de notre client en Basel, Suisse, nous recherchons un/une Médecin assistant/e en psychiatrie et 

psychothérapie. 

 

Notre client offre un cadre de travail agréable, des tâches cliniques variées, un programme de formation 

postgradué et continu en psychiatrie et psychothérapie conforme aux exigences de la FMH. Possibilité pour le 

médecin assistant, après 2 ans d'expérience en service hospitalier, de continuer sa formation dans un service 

ambulatoire reconnu également en catégorie A pour l'obtention du titre FMH en psychiatrie et psychothérapie 

(3 ans). 

  

Le Profil: 
-          Diplôme en médecine ou d'un diplôme étranger de médecine reconnu ou équivalent 

-          Bonne maîtrise du français (orale et écrite) 

-          Intérêt pour le travail pluridisciplinaire 

  

Veuillez envoyer votre cv à l'adresse: eirini.syka-lerioti@grecruitment.com 

 

 

 

Επιμελητής/ρια Ιατρός με ειδικότητα τη Χειρουργική Θώρακος, Βασιλεία 

 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλο Κέντρο Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Βασιλείας (Ελβετία) 

 Επιμελητή/ρια Ιατρό με ειδικότητα τη Χειρουργική Θώρακος. 

 

Η κλινική διαθέτει 30 εξεταστικά και διαγνωστικά κέντρα και καλύπτει μια περιοχή που απαρτίζεται από 

500.000 κατοίκους. Προσφέρονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και επεμβάσεις στη Χειρουργική 

Θώρακος.  
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Ο/Η υποψήφιος/α Επιμελητής Ιατρός θα έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των συναδέλφων και, επιπλέον, 

μπορεί να εμπλακεί σε επιστημονικές μελέτες που διεξάγωνται στην κλινική. 

  

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). 

  

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.  
 

 

Registrar Pediatricians, Anesthesiologists & Emergency Medicine Doctors, Ireland 
 

On behalf of hospitals based in Ireland, we are looking for Registrar doctors with the following specialties: 

 

 Emergency Medicine 

 Anaesthesia  

 Paediatrics 

   

The selected candidates will start in the positions in January and February 2013. 

 

Irish Medical Council registration or eligibility for registration is a big asset. Otherwise, guidance is 

provided. 

 

If interested to know more about this position, please send your inquiries, along with your detailed CV, 

to elena.chapliuk@grecruitment.com 
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