
 

 

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 

    

Επιμελητής/τρια Ιατρό στη Νευρολογία, Ελβετία 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική στο Άαραου της Ελβετίας  

Επιμελητή/τρια Ιατρό στη Νευρολογία. 

 

Ο/η υποψήφιος/α Επιμελητής/τρια Ιατρός θα είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση και 

θεραπεία των ασθενών της Μονάδας Αποκατάστασης Ασθενών μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

(Stroke unit) και ειδικά Ασθενών των Τμημάτων Ρευματολογίας, Γηριατρικής και Αποκατάστασης. 

Επίσης θα ασχολείται με τα γραφειοκρατικά θέματα του τμήματος και τα πρωτόκολλα ασθενών. 

Απαραίτητη η πολυετής εμπειρία στο χώρο, εμπειρία σε διαγνωστική μέσω μηχανημάτων (EEG, 

EMNG, Υπέρηχος Doppler). 

  

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. 

 

  

Ειδικευμένοι Ψυχίατροι, Bέρνη 
 

H Grecruitment αναζητά για μεγάλη κλινική στη Βέρνη της Ελβετίας Ειδικευμένους Ψυχιάτρους 

για το τμήμα Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας και ειδικά για αποθεραπεία ασθενών άνω των 60 

ετών, ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές και ασθενών με διπολικές διαταραχές. 

  

Οι επιλεγθέντες ιατροί θα δραστηριοποιούνται στην ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική φροντίδα 

των κλινίρων ασθενών, στην ένταξη τους στην κοινωνία, σε επείγοντα περιστατικά και στη 

δημιουργία νοσηλευτικών πρωτόκολλων. 

  

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 ειδικότητα στην Ορθοπεδική και την Ιατρική Ατυχημάτων, 

Στουτγκάρδη 
 

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

ειδικότητα στην Ορθοπεδική και Ιατρική Ατυχημάτων.  

Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους 

δραστήριους τομείς της Ορθοπεδικής, Τραυματολογίας, Χειρουργικής Αναισθησιολογίας, ΩΡΛ και 

Γενικής Ιατρικής. 
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Προσφέρεται εμπειρίας σε χειρουργεία και στα εξωτερικά ιατρεία. 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 ειδικότητα στη Καρδιολογία, Στουτγκάρδη 

 

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

ειδικότητα στη Καρδιολογία  

Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας με σύγχρονες μεθόδους αποθεραπείας στους 

δραστήριους τομείς της Γενικής Χειρουργικής. Θα υπάρξει δυνατότητα μετεκπαίδευσης για Ιατρός Εντατικής 

Θεραπείας και Γενικής Ιατρικής. 
  

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. 

 

  

Ειδικευόμενοι Ιατροί στην Παθολογία, Πνευμονολογία και Ιατρική Ύπνου, Κολωνία 
 

H Grecruitment αναζητά για νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της Κολωνίας Ειδικευόμενους 

Ιατρούς στην Παθολογία, Πνευμονολογία και Ιατρική Ύπνου. 

  

Το νοσοκομείο αριθμεί περίπου 120 κλίνες καλύπτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. O 

υποψήφιος ιατρός έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο τμήμα των πνευμονολογικών 

διαγνωστικών μέσων [σπιροεργομετρία, άκαμπτη βρογχοσκόπηση, ενδοβρογχικός υπέρηχος 

(EBUS), τρισδιάστατη βρογχοσκόπηση, θεραπεία με Argonplasma], στο κέντρο μελέτης ύπνου (11 

κλίνες) και στο Πνευμονολογικό τμήμα ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξει. Ακόμα θα έχει 

τη δυνατότητα συνεργασίας με μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα π.χ. εκπόνηση διδακτορικού. 

 

Ο πελάτης μας προσφέρει πολύ καλό εργασιακό κλίμα, οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και 

οικονομική κάλυψη εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 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, την άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, τη βεβαίωση επαγγελματικών εμπειριών, συστατικές 

επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. 
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