BRAINS CONSULTING este o firma cu multa experienta in recrutarea de personal medical
pentru clinici si spitale publice si private din Uniunea Europeana..
Recrutam

medici specialisti Medicina de
Familie – ELVETIA

Recrutam pentru O Companie Elvetiana de cabinete medicale de familie - Medici de
Familie in Elvetia.
Toate cabinetele de familie, centrele medicale sunt situate in imediata apropiere a
oraselor mari, suprapopulate în partea vorbitoare de limba germana din Elveția.
Locuri disponibile: 8 posturi.
CERINTE:
 Certificat de Conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii
 Diploma de medic specialist Medicina de Familie
 Diploma de licenta a Facultatii de Medicina
 Cunostinte de limba straina: Lb Germana - minim B2 cu certificat de limba germana
 Fara abateri de la lege sau sanctiuni la locul de munca
 Motivatie de a locuii si lucra in urmatorii citiva ani in Elvetia
OFERTA:
 Durata contractului: perioada nedeterminata
 Salariul:
www.brainsconsulting.ro








 - Salariu de baza intre 12000- 13000 CHF/luna, in functie de numărul de
consultatii medicale, etc. (Salarul standard lunar, al unui medic de familie in
Elvetia este intre 12.000 si 12.900 CHF. Aceste salarii sunt oficiale,
communicate de catre Ministerul Sanatatii din CH.)
 Alte beneficii, bonusuri de performanta;
 Salariu de baza 9.000 CHF/ luna, pentru primele 3 luni – perioada de proba
Programul de lucru: 40 ore/saptamana + orele de garda
Concediul anual: 25 zile lucratoare/an
Asigurari sociale;
Asiguram obtinerea documentelor necesare pentru angajare in Elvetia;
Asistenta pentru gasirea unui loc de munca pentru partener ,precum si gradinita/
scoala pentru copii Dvs.
Asistenta pentru găsirea unei locuinte de închiriat pentru medic. Plata chiriei se face
de către medic.(Valoarea unei chirii variaza in functie de pretentii, dar se gasesc
incepand cu 800 CHF.)

Din salarul net, al unui medic, prezentat mai sus, medicul mai are de platit asigurariile de
sanatate si impozitul dupa profit la nivel de an. Aceste sume sunt variabile in functie de
varsta si starea civila, dar este de stiut ca suma variaza in jur de 10-15% din salar.
Costul de trai este unul relativ scump, mai precis serviciile. In rest alimentele au preturi
asemanatoare cu cele din Germania.

Asteptam CV-ul dvs in limba germana pe adresa de email : cv@brainsconsulting.ro .
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 0733 733411,
0356424472
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