Am visat mereu sa locuiesc in Elvetia. Tara cu munti frumosi și facilităti pentru vacanta dde iarna.
Aceasta ar putea fi sansa ta!

In numele unuia dintre clientii nostri, o clinica privata din Wallis, cautam:

MEDIC OFTALMOLOG
(diagnostic și consultatii)
ELVETIA

Responsabilitati: consultatii, diagnostic și tratament oftalmologic, NU sunt
implicate operatii.
Conditii, calificari necesare si posibilitati:





Nivel B2 de limba franceza. In Elvetia medicii nu au nevoie de nici o diploma de
recunoastere a limbii (TELF), dar au nevoie de cunoasterea limbii franceze la nivel
fluent.
ATENTIE!!! Se va organiza un interviu cu angajatorul si cu comisia de la Ordinul
Medicilor din Elveția.
Studii finalizate in domeniul medical – diploma de medic specialist;

OFERTA:
 Se va lucra în sistem LIBERAL întro clinica modern echipată, specializata pe
oftalmologie
venit anual foarte atragator și Un climat de lucru placut și profesional.
-Venitul anual este cuprins între 200.000 și 400.000 de franci elvetieni pe an.
Www.brainsconsulting.ro

 O pozitie potrivita nevoilor și profilului dvs.
 Un contract bun și onest + Informatii obiective privind viata și viata profesional ă în Elvetia
 Asistenta gratuita pe toata durata demersurilor administrative;
 Contract pe perioada nelimitata;
Dosar de aplicare:



Curriculum Vitae in limba franceza
Certificat conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii din Romania

Dupa trimiterea CV, aplicantii vor fi contactati telefonic pentru a discuta conditiile de plasare
si detaliile programului. Interviul de aplicare va fi realizat de catre firma noastra si de catre
partenerii din Elvetia..
Angajatorul se va ocupa de de preluarea dosarului candidatului, de procedurile de
recunoastere ale diplomei de medic specialist in Elvetia si de obtinerea permisului de munca.
(Elvetia este tara nonEU).
IMPORTANT!!!
Nu percepem nici un fel de comision sau taxa de inscriere din partea candidatilor
Asteptam CVul dvs in limba franceza pe adresa de email : cv@brainsconsulting.ro.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 0733733411
Adelina Tirziu

Elveţia franceză

Harta lingvistică a Elveţiei

Elveţia franceză (în franceză Suisse romande), cunoscutǎ de asemenea şi ca Romandia, este o
regiune francofonă, situatǎ în vestul Elveţiei (etimologic a avut aceeaşi evoluţie istoricǎ ca şi
Normandia din Franţa). Teritorial cuprinde urmǎtoarele cantoane: Geneva, Neuchâtel, Jura, Vaud,
Valais (63,2% din populaţia cantonului), Fribourg (60%); de asemenea include şi cantonul Berna în
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care este prezentă o populaţie franceză minoritarǎ (7,6% din populaţia cantonului). În Romandia
locuiesc aproximativ 1,622,330 de locuitori (2012), adică 20.4% din populaţia din Elveţiei.
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