Medici specialisti ORL
ELVETIA

oferta de locuri de muncă
este un spital public din regiunea bilingvă a Elveției de Vest.
Oferă întregii populații îngrijiri complete în aproape toate specialitățile medicale. În fiecare an,
sunt aproximativ 69.000 de pacienți. Spitalul are peste 1.300 de angajați.
Echipa are angajați vorbitori de limbă germană și franceză si este în căutarea imediată a unui
Medic senior ORL
cu posibilitatea avansării la medic senior mbF (cu o funcție specială).
Profilul dvs.:
• Cetățenia UE
• diplomă de medic
• diplomă de specialitate / examen de specialitate ORL
• cunoștințe solide de specialitate în medicina ORL
• cunoaștere foarte bună a limbii germane (oral și scris) – nivel B2-C1

www.brainsconsulting.ro

• munca orientată către pacient cu, in echipa cu alți medici
• Disponibilitate pentru servicii de noapte și weekend

Reprezinta Un avantaj:
o Experiență de muncă în țări vorbitoare de limbă germană
o Cunoașterea de bază a limbii franceze (dacă aceasta lipsește, candidatul trebuie să fie
dispus să învețe limba)

Oferta noastra:
• echipă dedicată, cu atmosferă colegială
• muncă variată cu o populație diversă și bilingvă de pacienți (D / F)
• salariu corect (în funcție de experiența 200.2000 – 220.000 CHF/an)
• oportunități de carieră interna (OA mbF, OA senior)
• Instruire individuală și organizată cu sprijin financiar
• Echilibrul trai-viață: oportunitate pentru muncă cu timp parțial, serviciu mai ușor la cerere,
îngrijire a copilului în pepiniera noastră de zi
• Asistență pentru integrare (de exemplu, cursuri de limbă, asistență pentru administrare)
• mediu atractiv, cu o calitate înaltă a vieții și oportunități interesante pentru activități de
agrement
Don’t forget to tell your colleagues about this professional opportunity!

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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