
 

 

 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 την Ακτινολογία, Κολωνία 
 

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 έχει την πλήρη 

ικανότητα χειρισμού ψηφιακών συστημάτων, όπου το Mamma Screening Program, MRT, VAB και υπέρηχοι 

υψηλής ανάλυσης είναι τα καθημερινά εργαλεία. 

 

Ο υποψήφιος/α 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: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Αγγειοχειρουργική, Στουτγάρδη 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική με 761 κλίνες σε συνεργασία με ακαδημαϊκό νοσοκομείο στην 

ευρύτερη περιοχή της Στουτγκάρδης 

 

 Ειδικευόμενη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Αγγειοχειρουργική 

 

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής και ειδικά 

στην καρωτιδική αγγειοπλαστική, χειρουργική αορτή, χειρουργική Bypass και Shunt. O υποψήφιος/α ιατρός 

θα γνωρίσει ολόκληρο το φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων και θα αποκτήσει γνώσεις σε 

Ακτινολογία, Αγγειολογία και Νευρολογία. Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με το Τμήμα 

Διαβητικής. Προσφέρεται μετεκπαίδευση 1 έτους στον τομέα της Φλεβολογίας. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα τη Γενική Ιατρική, Στουτγάρδη 
 

H Grecruitment αναζητά για Πολυιατρείο Γενικής Ιατρικής στην Στουτγάρδη 

 

 Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα τη Γενική Ιατρική. 

 

Το Πολυιατρείο Γενικής Ιατρικής δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της Γενικής Ιατρικής. Επιπλέον 

εφαρμόζει μεθόδους Φυσικής Ιατρικής και Οξυγονοθεραπείας. Τα καινοτόμα εξαρτήματα εξυπηρετούν το 

άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στην αποκατάσταση και θεραπεία των ασθενών. Το φάσμα των υπηρεσιών 
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ολοκληρώνεται με επισκέψεις κατ΄οίκον, παροχή υπηρεσιών σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα 

νέων, ιατρικές εξετάσεις Check – Up, παρακολούθηση και θεραπεία πριν και μετά από επεμβάσεις. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα Γενική Ιατρική, Μόναχο 
 

H Grecruitment αναζητά για Ιατρικό Κέντρο στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου 

 

 Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα Γενική Ιατρική 

 

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τη δυνατότητα να απασχοληθεί στο πλήρες φάσμα της Γενικής Ιατρικής και 

ειδικά με υπερηχογραφήματα του θυρεοειδή αδένα, εξετάσεις Check up, εμβολιασμούς, παιδιατρική, μικρές 

χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις για πιστοποιητικά ικανότητας και προληπτικές εξετάσεις.  

Το μηχανογραφημένο σύστημα του Ιατρικού Κέντρου και τα καινοτόμα μηχανήματα ολοκληρώνουν τις 

εξαιρετικές διευκολύνσεις που παρέχει στον υποψήφιο ιατρό. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Ειδικευόμενη/ος Ιατρός με ειδικότητα τη Νευρολογία, Βερολίνο 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική στο Βερολίνο 

 

 Ειδικευόμενη/ο Ιατρό με ειδικότητα τη Νευρολογία  

 

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση θα απασχοληθεί στο τμήμα Νευρολογικής Αποκατάστασης (Φάση ΙΙ, 

ΙΙΙ, ΙV). Θα δραστηριοποιείται σε εξετάσεις και στην αποθεραπεία των ασθενών με νευρολογικές παθήσεις.  

 

Η ιατρική ομάδα απαρτίζεται από έμπειρους συνεργάτες, οι οποίοι θα τον εκπαιδεύσουν και θα τον 

καθοδηγούν καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του. Η κλινική είναι εξουσιοδοτημένη να προσφέρει 

εκπαίδευση Νευρολογίας 6 μηνών, Εντατικής Θεραπείας 6 μηνών και Νευρολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής 

2 ετών.  

 

Ο/η υποψήφια Ιατρός θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις μεθόδους εξέτασης των υπερήχων, της 

ηχοκαρδιογραφίας και της νευροφυσιολογίας. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να απασχοληθεί στο Τμήμα 

Εντατικής Θεραπείας. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Επιμελητής/ρια Ιατρός με ειδικότητα την Νευρολογία ή Εσωτερική Παθολογία, Βασιλεία 
 

H Grecruitment αναζητά για Μεγάλη Κλινική στην ευρύτερη περιοχή της Βασιλείας στην Ελβετία 

Επιμελητή/ρια Ιατρό με ειδικότητα τη Νευρολογία ή Εσωτερική Παθολογία στο τμήμα 

Νευροχειρουργικής. 
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Ο/η υποψήφιος/α Επιμελητή/ρια Ιατρός θα είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση και θεραπεία των 

ασθενών του Νευροχειρουργικού Τμήματος και ειδικά για την Αίθουσα ανάρρωσης. Επίσης θα ασχολείται με 

τα γραφειοκρατικά θέματα του τμήματος και τα πρωτόκολλα ασθενών. 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Παθολογία (Γενική Ιατρική) και Ειδικευμένη/ος 

Ιατρός με ειδικότητα την Εσωτερική Παθολογία, Καρλσρούη 
 

H Grecruitment αναζητά για Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομείο στην Καρλσρούη της 

Γερμανίας Ειδικευμένη/ο Ιατρό με ειδικότητα την Παθολογία (Γενική Ιατρική) και Ειδικευμένη/ο Ιατρό 

με ειδικότητα την Εσωτερική Παθολογία.  

 

Το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί καθημερινά και καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

προσφέροντας φροντίδα και θεραπεία στους κατοίκους της περιοχής.  

 

Ο/η υποψήφια/ος ιατρός θα είναι υπεύθυνη/ος για τη φροντίδα των ασθενών στα Επείγοντα, τη διάγνωση και 

θεραπεία. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Επείγοντα.  

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Επιμελητής/ρια Ιατρός με ειδικότητα τη Χειρουργική Θώρακος, Βασιλεία 
 

H Grecruitment αναζητά για Μεγάλο Κέντρο Υγείας με 110 κλίνες και 5000 ασθενείς ετησίως στην 

ευρύτερη περιοχή της  Βασιλείας στην Ελβετία Επιμελητή/ρια Ιατρό με ειδικότητα τη Χειρουργική 

Θώρακος. 

 

Η Κλινική διαθέτει 30 εξεταστικά και διαγνωστικά κέντρα και καλύπτει στον τομέα της Χειρουργικής 

Θώρακος μια περιοχή που απαρτίζεται από 500.000 κατοίκους. Προσφέρονται όλες οι διαγνωστικές 

εξετάσεις και επεμβάσεις στη Χειρουργική Θώρακος.  

 

Ο/Η υποψήφιος/α Επιμελητής Ιατρός θα έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης των συναδέλφων. Επιπλέον μπορεί 

να εμπλακεί σε επιστημονικές μελέτες που διεξάγονται στην Κλινική. Ο/η Επιμελητής/ρια Ιατρός με 

επιθυμητή προϋπηρεσία 5 ετών θα έχει τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε χειρουργική θώρακος, 

αγγειοχειρουργική και χειρουργική ατυχημάτων. 

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email: eleni.takidou@grecruitment.com. 

 

 

 

Ergothérapeute (F/H) dans le domaine de la rééducation et la réadaptation adulte, 

Lausanne 
 

Au nom de notre client en Lausanne, Suisse nous recherchons un Ergothérapeute (F/H) dans le domaine de la 

rééducation et la réadaptation adulte 

Le Profil: 
· Diplôme d’ergothérapeute 

· Capacité d’organisation et aptitude à travailler de façon autonome 

· Flexibilité et adaptabilité 
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Nous offrons : 
· Une intégration au sein d’une équipe de rééducation (ergothérapeutes, physiothérapeutes et logopédiste) 

· Une activité variée et autonome 

· Des conditions salariales et sociales d’un grand établissement 

Procédure d'application: 

 

- CV détaillé en Français 

- 2-3 lignes de description de votre thèse 

- Une photo récente 

- Certificats de langue 

- Copies scannées des diplômes 

-  

Addresez votre cv à: eirini.syka-lerioti@grecruitment.com  

 

 

 

Médecin assistant en médecine interne (H/F), Bâle 
 

Nous recherchons pour une clinique en Bâle, Suisse en Médecin assistant en médecine interne 

(homme/femme). 

 

Le Profil: 

-       Diplôme de Médecin 

-       Permis de travail en tant que médecin 

-       Une année d’expérience clinique, si possible en médecine interne 

-       Motivé(e) à s’investir activement dans les activités de la Clinique 

-       Excellente connaissance du français 

 

Adressez votre cv a eirini.syka-lerioti@grecruitment.com  

 

 

 

 

Médecin assistant chirurgie (H/F), Bâle 
 

Nous recherchons pour une clinique en Bâle, Suisse en Médecin assistant en chirurgie (homme/femme). 

 

Le Profil: 

 

-       Diplôme de Médecin 

-       Permis de travail en tant que médecin 

-       Une année d’expérience clinique, si possible en médecine chirurgie 

-       Motivé(e) à s’investir activement dans les activités de la Clinique 

-       Excellente connaissance du français 

 

Adressez votre cv à eirini.syka-lerioti@grecruitment.com  

 

 

 

Médecin pédiatre (H/F), Montreux 
 

Nous recherchons pour une clinique en Montreux, Suisse en Médecin Pédiatre  (homme/femme). 
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Le profil: 

 

- Diplôme fédéral de médecin 

- Permis de travail en tant que médecin 

- Vous êtes spécialisé en pédiatrie (titre FHM ou équivalent) 

- Excellente connaissance du français 

 

Adressez votre cv à eirini.syka-lerioti@grecruitment.com 

 

 

 

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες με εμπειρία στον τομέα της Αποκατάστασης 

 
H Grecruitment αναζητά για κλινική στην ευρύτερη περιοχή του Valais στην Ελβετία, Διπλωματούχο 

Νοσηλευτή/ρια με εμπειρία στην Αποκατάσταση.  

 

Η Κλινική Αποκατάστασης ειδικεύεται στην νευρολογική αποκατάσταση και το μυοσκελετικό σύστημα. Η 

κλινική καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και έχει 45 κλίνες. Ο/Η υποψήφιος νοσηλευτής/τρια θα 

έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στη κλινική νευρολογική και ορθοπεδική αποκατάσταση. 

  

Τα προσόντα σας: 

Πτυχίο Νοσηλευτικής 

Άριστη γνώση γαλλικών και αγγλικών 

Καλή οργάνωση στην εργασία 

Ευελιξία στον προγραμματισμό 

 

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. 

 

 

 

Φυσικοθεραπευτής/ρια (Montreux) 
 

H Grecruitment αναζητά για Μεγάλο Κέντρο Υγείας  Φυσικοθεραπευτή/ρια στη γαλλόφωνη Ελβετία.  

 

Το κέντρο υγείας δραστηριοποιείται στην Αθλιατρική, Φυσιοθεραπεία και Αποκατάσταση παθήσεων 

σπονδυλικής στήλης και άλλων μυοσκελετικών προβλημάτων. 

 

Ο κάτοχος της θέσης πρέπει να έχει εμπειρία και ιδανικό θα είναι να έχει μετεκπαίδευση στην Αθλητική 

Φυσιοθεραπεία και Αποκατάσταση. Ακόμη θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει αθλητικές ομάδες της 

ευρύτερης περιοχής. 

  

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, χρηματοδοτούμενη μετεκπαίδευση και πακέτα 

ένταξης στην κοινωνία της πόλης (υποστήριξη σε αναζήτηση οικίας, νηπιαγωγείου, σχολείου, ψυχαγωγίας). 

 

Απαραίτητα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας - Άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας 
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Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Email:  

eirini.syka-lerioti@grecruitment.com επισυνάπτοντας το πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση 

επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές επιστολές και βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 
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