ASISTENTI MEDICALI in SUEDIA
In spital ORL, regiunea Östergötland

Descrierea postului
Servicii de Asistență medicală / îngrijire in spital sau in ambulatoriu.
Cerințe pentru educație / calificare profesionala:
[-Asistent/a medical generalist absolvent cu studii superioare / colegiu 4 ani sau scoala
postliceala 3 ani.
-Limba engleza – cunostinte nivel mediu (B1-B2)
Alte cerinte:
Experiența în supravegherea studenților – asistenti medicali și a altor studenți în timpul
educației lor ar fi un avantaj.
Experiență necesară:
1-2 ani de experiență în în spital și / sau in ambulatoriu.
experiență anterioară în ORL sau Chirurgie ar fi un avantaj. De preferință cunoștințe pentru
a lucra în asistența medicală de urgență și chirurgie.
La acest job pot aplica si asistenti medicali generalisti fara experienta.
Se lucreaza in ture:
Poziția include ture de noapte, de zi și de seară. La locul de muncă există, de asemenea,
posibilitatea de a lucra în rotație atat in spital, cat si in ambulatoriu.
Calități personale necesare pentru această poziție:
- o abilitate foarte bună de a coopera și de a lucra în echipe interprofesionale.
- O abordare bună și prietenoasă in relatia cu pacientii.
- Abilitatea de a planifica, organiza și prioritiza sarcinile.
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Salariu:
25 800 SEK (aprox 2450 Eur brut/luna)- pentru asistente medicale cu pregătire de bază si
cu experiență de mai puțin de un an.
AMG cu expeerienta sunt remunerați pe baza experienței și a schemei de salarizare a
clinicii (31000 - 36.000 SEK , aprox 2900-3400 eur brut/luna).
Descrierea clinicii:
- este o clinică regională - universitară - ofera asistență specializata și foarte
specializată pentru locuitorii din Regiunea Östergötland cu aproximativ 450.000 de
locuitori.
- se ocupă de pacienții cu boli din zona ORL - intervenții chirurgicale, infecții, traume
sau diagnostice oncologice. Clinica este împărțită în departamente: Chirurgie de
Tumori, Chirurgie ureche, Rinologie și Traumă, Fono- și Audiologie și Vestibulologie.
- Clinica are nevoie de 10 asistenti medicali generalisti pentru pacienții cu boli OR, mai
ales pe departamentul de chirurgie.
- Chirurgia la nivelul ORL include atât proceduri chirurgicale de baza care se
desfășoară în îngrijirea de zi (îngrijirea ambulatorie), cât și intervențiile chirurgicale
care necesita îngrijire mai lungă în cadrul îngrijirii spitalizate. Pentru a menține
excelența, se ofera personalului medical posibilitatea de a se roti între activitățile de
ambulatoriu și spitalizare și, astfel, să creeze o cunoaștere a traseului pacientului și o
crestere a calitatii serviciilor medicale.
Serviciile oferite de Angajator și Parteneri:
• În timpul vizitei personale care face parte din procesul de intervievare, costul călătoriei și
al cazării este finanțat de Parteneri
• curs gratuit de limba suedeza cu durata de 6-7 luni, , suport financiar pe parcursul
cursului
• curs gratuit de limba suedeza pentru membrii familiei - la nivelul B2 pentru soți și copii de
vârstă școlară, la nivelul C1 pentru soții care au locuri de muncă cu cerințe de licență
• Ajutor informal în timpul aplicării pentru obtinerea licenței suedeze de a practica,
supravegherea procesului
• 2 zile gratuite de instruire juridică și socială suedeză
• Asistență pentru integrare (asistență la înregistrarea la autoritatea fiscală, deschiderea
contului bancar etc.)
• Asistență în găsirea școlii / grădiniței pentru copii
• Asistență în organizarea mutarii in Suedia și în căutarea unui apartament

Documentele necesare pentru a aplica :
- CV profesional in limba engleza în cu experienta experiența dvs.
- scrisoare de intenție in limba engleza
- copie Diploma de Asistent Medical Generalist cu traducerea în limba engleză (nu este
legalizarea))
- două persoane de referință care vorbesc în limba engleză, care sunt accesibile prin telefon
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Nu uita sa iti anunti prietenii si colegii de aceasta oportunitate

Asteptam CV-ul dvs in limba germana la adresa de email cv@brainsconsulting.ro
Pentru si mai multe detalii ne puteti contacta de luni pana vineri intre orele 09:00
si 17:30 la numarul: 0040 733733511 sau 0733733411.
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