MEDICI STOMATOLOGI Franta
CU PRELUARE de cabinet dentar

Franta, Norrköpingdiferite zone

Oportunități disponibile:
- Cabinete medicale dentare în toată Franța
- Venit net între 70.000 și peste 200.000 de euro pe an
- Prețurile cabinetelor dentare variaza între 70.000 și 130.000 de euro (inclusiv
prezentarea listei pacienților pe parcursul unei luni urmată de asistența noastră,
prezentare cabinet, echipamente, dreptul de închiriere)
www.brainsconsulting.ro

Cerinte:
-

medic dentist absolvent al unei Facultati de Stomatologie din Uniunea
Europeana, care vorbește franceza la nivel minim A2-B1, interesat să
preia un cabinet medical dentar în Franța.

Asistența noastră si a partenerilor nostri:
- Finanțare 100% de către banca noastră parteneră.
- Asistența noastră pe tot parcursul procesului.
- Succes garantat datorită sprijinului nostru acordat medicului care își vinde
cabinetul și al echipei noastre din Franța.

Procesul:
Înainte de a veni în Franța:
- Identificarea motivațiilor candidatului și explicațiile pieței franceze
- Implementarea unei foi de parcurs detaliate cu durata estimată a procesului de
preluare a unui cabinet medical sau dentar în Franța
- Evaluarea continuă a nivelului de limbă al candidatului.
- Interviu cu candidatul pentru a afla ce caută: zona geografică, cifra de afaceri,
tipul de cabinet stomatologic.
- Ajutor la stabilirea actelor administrative care să permită deținerea unui dosar
complet pentru înregistrarea în „Ordinul medicilor stomatologi” din Franța.

În Franța:
- Căutare de cabinete dentare corespunzătoare cererii candidatului.
- Organizarea vizitei la cabinetul dentar ales
- Vizitarea cabinetului și a regiunii pe parcursul a 2-3 zile, întâlnire cu vânzătorul /
proprietarul cabinetului dentar
- Stabilirea unui plan de recuperare dacă ambele părți sunt interesate

www.brainsconsulting.ro

- Suport personalizat pe parcursul procedurilor administrative personale și
bancare pentru preluarea unui cabinet medical sau dentar.

Nu uita sa iti anunti colegii si prietenii tai medici stomatologi de aceasta oferta!

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.

www.brainsconsulting.ro

