MEDICI SPECIALISTI OFTALMOLOGIE
- Franța (Paris, Lyon, toate regiunile Frantei)-

--------------------------OFTALMOLOGIE -------------------------------

ATENTIE! SE OFERA CURSURI GRATUITE DE LIMBA FRANCEZA!!! (32 ore) – pentru
aprofundarea limbii franceze
Locatii: spitale publice sau private, clinici medicale din Paris si regiunea pariziana, Lyon, alte orase mari +
spitale publice si clinici medicale din toate regiunile Frantei.

Conditii, calificari necesare si posibilitati:
• Nivel B1-B2 de limba franceza .In Franta 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, medicii de medicina muncii).
• ATENTIE!!! Se va organiza un interviu cu angajatorul si cu comisia de la Ordinul Medicilor.
• Studii finalizate in domeniul medical – diploma de medic specialist;
• Posibilitatea de a emigra in Franta, impreuna cu familia;
• Posibilitatea pentru specializare suplimentara in Franta.
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Responsabilitati: consultatii oftalmologie, pentru unele oferte – mixt: consultatii
oftalmologice + efectuarea de operatii oftalmologice diverse
OFERTA:
Se va lucra in
•

- sistem ANGAJAT (Contract individual de munca pe o perioada nedeterminata) - Salarii foarte
atragatoare (incepand cu 5.000 EUR NET/luna + garzi platite
- pentru Paris si regiunea pariziana - Salariul poate depăși 12 500 EUR / brut / lună în funcție de
experiență
- 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

sau
•

in sistem LIBERAL - venituri intre 10.000 – 20000 EUR -/luna pentru sistem liberal

•

Pachet salarial motivant, în conformitate cu acordurile colective ale serviciului public;

•

Sistem de pensii profesionale, finanțat de angajator;

•

Un loc de muncă sigur, mediu de lucru plăcut, în cadrul unei echipe de profesioniști,
cu posibilități reale de dezvoltare personală și profesională;

•

Cursuri de îmbunătățire a limbii franceze;

•

Consiliere pe tot parcursul procesului de recrutare până în momentul semnării
contractului individual de muncă sau echivalentul acestuia.

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

SOLICITATI OFERTELE PERSONALIZATE pentru fIecare specializare medicala!

IMPORTANT!!!
Nu percepem nici un fel de comision sau taxa de inscriere din partea candidatilor.
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Va rugam sa ne recomandati colegilor dvs! Multumim in avans!😊

pentru informatii suplimentare va rugamsa ne contactati la telefon / whatsapp 0733733411.
Asteptam CV -ul dvs detaliat la adresa de email: office@brainsconsulting.ro
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