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

Medici in Germania
absolventi, rezidenti si specialisti
Februarie 2020
- medicina internă - geriatrie – gastroenertologie – diabetologie cardiologie – chirurgie (generala, vasculara) – ortopedie/traumatologie,
neurologie – ginecologie – ATI - pediatrie – recuperare medicala, medicina
generala/familie – oftalmologie – ORL – urologie – dermatologie –
pneumologie -

1. Un spital de dimensiuni medii, la 1 ½ ore de condus la nord de Berlin (Brandenburg),
spital universitar, intr-un oras de 30.000 de locuitori, are nevoie de:
-

rezident în chirurgie vasculară,

-

rezident în medicină internă / geriatrie și
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-

rezident în pediatrie

2. Un spital mai mic din nordul Niedersachsen, aproape de Marea Nordului (un mic și
drăguț oraș de 20.000 de persoane într-o zonă turistică), are nevoie de:
- rezident chirurgie traumatica și
- rezident chirurgie generală

3. Un spital de psihiatrie mai mic din apropierea Saarbrücken are nevoie de:
-

Rezident psihiatrie

4. Un spital universitar din NRW occidental are nevoie de:
- rezident și în medicina internă / gastroenterologie,
- rezidenți și specialiști în anestezice ATI și
- rezident în chirurgie.generala

5. Un spital universitar mai mare situat la la o oră de mers cu masina la nord de
Munchen, Bavaria, caută:
-

rezident în chirurgie vasculară,

-

rezident în ginecologie (C1 și aprobare necesară),

-

rezident în medicină internă.

6. Un spital din apropiere de Stuttgart, Baden-Württemberg, specializat în neurologie
(cu unitate regională de accident vascular cerebral) are nevoie de:
-

rezident în neurologie (este nevoie de aprobare).
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7. Un spital mare din Thüringen caută:
-

rezidenți în neurologie,

-

rezidenți în ginecologie și

-

rezidenți în pediatrie.

8. Un spital mare de lângă Bonn, NRW, caută:
-

Rezidenti medicina interna

-

rezident (hematologie și oncologie),
rezident.anestezie ATI

Mai avem multe oferte
. În general, avem oferte pentru medicină internă, neurologie, chirurgie, anestezie,
ginecologie și psihiatrie în toată țara.

CERINTE:
• Certificat de Conformitate eliberat de Ministerul Sănătății din Romania
• Diploma de medic specialist (unde este cazul)
• Diploma de licenta a Facultatii de Medicina
• Cunostinte de limba straina: Lb Germana - B2 cu certificat
OFERTA:
• Durata contractului: perioada nedeterminata
• Salariul anual Brut:
✓ intre 66.000 – 100.000 Euro /an pentru medici specialisti + orele de garda
✓ de la 48.000 Euro pentru medici absolventi sau rezidenti (în funcție de anul de
rezidentiat de la care se continua specializarea în Germania) + orele de
garda. Pentru medicii rezidenti, salariul crește treptat, anual.
• Programul de lucru: 40 ore/saptamana + orele de garda.
• Concediul anual: 30 zile /an.
• Garzile se platesc suplimentar, conform legislatiei in vigoare.In funcție de numărul de
gărzi, un medic rezident poate câștiga intre 250 – 750 EUR/luna, iar un medic
specialist intre 500 – 1500 EUR / luna.
Interesat? Asteptam CV-ul dvs in limba germana!
Vă rugăm sa recomandati ofertele noastre de locuri de munca pentru medici în
strainatate colegilor și prietenilor dvs. Mulțumim!
Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați:
email: cv@brainsconsulting.ro, office@brainsconsulting.ro ;
www.brainsconsulting.ro

telefon: 0733 733 511, 0733 733 411
Toate ofertele noastre de locuri de munca pentru medici in strainatate le gasiti lpe
site: www.brainsconsulting.ro
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