MEDICI SPECIALISTI
- Franța si Belgia -

Va oferim posibilitatea sa lucrati pentru clinici si spitale de stat si private din Franta si
Belgia.
Locuri de munca vacante:
ANESTEZIE și TERAPIE INTENSIVA (ATI)
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE GENERALA / VASCULARA
ORTOPEDIE (CHIRURGICALA)
GASTROENTEROLOGIE
NEUROLOGIE
HEMATOLOGIE
RECUPERARE MEDICALA
ONCOLOGIE
MEDICINĂ INTERNĂ
GERIATRIE
OBSRETICA ȘI GINECOLOGIE
MEDICINA MUNCII
MEDICINA GENERALĂ / FAMILIE
OFTALMOLOGIE
PEDIATRIE
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PNEUMOLOGIE
PSIHIATRIE
RADIOLOGIE, etc

Conditii, calificari necesare si posibilitati:
•

•
•
•
•

Nivel B2 de limba franceza .In Franta sau Belgia medicii nu au nevoie de nici o
diploma de recunoastere a limbii (TEF), dar au nevoie de cunoasterea ei cel putin la
un nivel mediu scris/vorbit sau avansat (psihiatri, medici de medicina muncii).
ATENTIE!!! Se vor organiza un interviuri cu angajatorul si cu Comisia de la Ordinul
Medicilor din Franța / Belgia.
Studii finalizate in domeniul medical – diploma de medic specialist;
Certificat de Conformitate eliberat de Ministerul Sanatatii din Romania
Posibilitatea de a emigra in Franta, impreuna cu familia;

OFERTA:
- Se va lucra in sistem ANGAJAT (Contract individual de munca pe o perioada
nedeterminata) sau in sistem LIBERAL.
- Salarii foarte atragatoare (incepand cu 5000 Euro NET/luna + garzi platite) sau venituri
intre 70.000-150.000/an pentru sistem liberal
- Posibilitatea de renegociere a salariului dupa un an
- Posturi disponibile atat in cadrul spitalelor cat si al clinicilor private din toate regiunile
FRANTEI
- Posibilitatea de a efectua ore de garda

Dosar de aplicare:
•
•
•

Curriculum Vitae in limba franceza
Diplome de studii, documente specializare, recomandari etc. 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 Franta.
SOLICITATI OFERTELE PERSONALIZATE pentru foecare specializare medicala!

IMPORTANT!!!
Nu percepem nici un fel de comision sau taxa de inscriere din partea candidatilor.

Interesat? Asteptam CV-ul dvs in limba franceza!
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Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați:
email: cv@brainsconsulting.ro, office@brainsconsulting.ro ;
telefon: 0733 733 411, 0733 733 511
www.brainsconsulting.ro
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