ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Το P&P CONSEIL, από το 2009, είναι ένα γραφείο που ειδικεύεται στην πρόσληψη
ιατρικού προσωπικού για θέσεις στη Γαλλία. Διαθέτουμε θέσεις εργασίας σε δημόσια
νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και ιδρύματα, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς για την
ιατρική της εργασίας.
Προσφέρουμε βοήθεια στους υποψήφιους, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της
πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διαδικασιών με το Γαλλικό
Ιατρικό Σύλλογο.
Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται τελείως δωρεάν για τους υποψήφιους.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε ειδικούς στους παρακάτω τομείς :
•
•
•
•
•
•

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•
•
•
•
•
•

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Για όλες τις θέσεις εργασίας μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας :

www.pnp-conseil.com
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα απαραίτητα προσόντα είναι τα παρακάτω:
•
•
•
•

Πτυχίο Ιατρικής και, όπου είναι απαραίτητο, Τίτλος Ειδικότητας.
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της Γενικής
Ιατρικής και της Ειδικότητας (Κοινοτική Οδηγία 2005/36/ΕΚ).
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας.
Γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μας στείλετε απευθείας το φάκελο
υποψηφιότητάς σας:
Τηλ.: 0033 1 40 47 92 88
Email: contact@pnp-conseil.com
Διεύθυνση: Ρεμί Ντουμονσέλ 18 - 75014 Παρίσι - Γαλλία
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Θέση Καρδιολόγου στη Βρετάνη
Ειδικότητα: Καρδιολογία
Είδος Συμβολαίου: Συμβόλαιο με Νοσοκομείο – Πλήρης απασχόληση
Αμοιβή: Ανάλογα με το εκάστοτε νοσοκομείο. Επίδομα για τις εφημερίες
Είδος Εγκατάστασης: Νοσοκομείο
Συνθήκες/ Πλεονεκτήματα







5 μέρες εργασίας την εβδομάδα πλήρους απασχόλησης
25 μέρες άδεια το χρόνο
19 συμπληρωματικές μέρες άδεια
8 μέρες άδεια εκπαίδευσης το χρόνο
Παροχή βοήθειας στην εγκατάσταση του ιατρού
Δωρεάν κατοικία δύο δωματίων για 3 μήνες
Περιγραφή της προσφοράς

Δημόσιο νοσοκομείο που βρίσκεται στη Βρετάνη αναζητά ιατρό με ειδίκευση στην
καρδιολογία. Η πόλη διαθέτει δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα, παιδικούς
σταθμούς, νηπιαγωγείο, σχολείο και βιβλιοθήκη.
Τεχνικές λεπτομέρειες
Το νοσοκομείο διαθέτει:





225 κρεβάτια και 12 ιατρικές θέσεις (γενική ιατρική, λημοξιολογία, καρδιολογία,
νευρολογία, πνευμονολογία γαστρεντερολογία, νεφρολογία, ενδοκρινολογία
διαβητολογία, ογκολογία κ.α.)
52 κρεβάτια και 12 θέσεις χειρουργίου (τραυματολογία, γενική χειρουργική,
ουρολογία αγγειοχειρουργική, ωτορινολαρυγγολογία, γυναικολογία, στοματολογία)
25 κρεβάτια για μαιευτική








11 κρεβάτια παιδιατρικής και 4 νεογνολογίας
Μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (27.000 περιστατικά το χρόνο)
Χειρουργικές εγκαταστάσεις (7 αίθουσες), εγκαταστάσεις μαιευτικής, εργαστήριο
ιατρικής βιολογίας, ιατρική απεικόνιση (ακτινολογία, μαγνητική τομογραφία, σκάνερ,
μαστογραφία), λειτουργικές απεικονίσεις (ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις,
υπερηχογράφηση, δοκιμασίες αναπνευστικής, καρδιακής και νευρολογικής
λειτουργίας, τεστ ντόπλερ και ένα κέντρο ιατρικής των αθλημάτων
Κέντρο εμβολιασμού, κινητή μονάδα γηριατρικής
Ένα κέντρο 140 κρεβατιών SSR (γενικό, αναπνευστικό, νευροκινητικό)

Προφίλ και Δεξιότητες




Πτυχίο με ειδικότητα στην καρδιολογία
Εγγραφή ή δυνατότητα εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
Γνώση της Γαλλικής γλώσσας
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