Medici specialisti

NEUROLOGIE
Belgia

Medic Specialist Neurolog pentru un spital din partea flamandă a Belgiei
Descriere spital:
- Are secții de neurologie acută cu o unitate de îngrijire a accidentului vascular
cerebral, deasemenea are un departament de SP și un centru de zi Parkinson.
-Deasemenea spitalul are un departament de neurochirurgie și neuroradiologie,
cccccceea ce face ca toate consultatiile să se desfășoare fără probleme.
- Există un program de intervenție chirurgicală Parkinson.
- Spitalul oferă, de asemenea, oportunități extinse de colaborare multidisciplinară,
inclusiv în domeniul neuro-oncologiei și al reabilitării neurocognitive.
- Consultatiile legate de memorie sunt în mare parte susținute de un departament
neuropsihologic bine dezvoltat.
- Există o oportunitate extinsă de a efectua cercetări electrofiziologice.
- Departamentul de neurologie este, de asemenea, un centru de instruire pentru
stagiari medicali și pentru rezidenți în neurologie medicală.
Dvs sunteti candidatul daca:

www.brainsconsulting.ro

• sunteti Medic Specialist Neuroolog vorbitor de limbă engleza, cu abilități
excelente de comunicare, care este dispus să învețe putina limba (cursuri gratuite
de limba olandeza).
• Sunteti motivat pentru alegerea acestui loc de muncă
• doriti un mediu de lucru plăcut și profesional.
Despre oferta:
Venitul unui medic specialist din Belgia este cunoscut ca unul dintre cele mai
mari din Europa și este cuprins intre 120.000 EUR brut/an la un maxim de
250.000 EUR brut pe an.
Salariul depinde de CV-ul și experiența dvs.

Brains Consulting si Partenerul sau va ajuta la:
•
Procesul administrativ din toate punctele de vedere
•
Recunoasterea diplomelor, inregistrarile la primarie, deschiderea unui cont
bancar si tot ceea ce este necesar in vederea bunei desfasurari a procesului de
adaptare si integrare in Belgia cu tot ceea ce este necesar. Suntem in permanenta in
contact atat cu dvs pentru a va oferi informatii, cat si pentru buna desfasurare a
intregului proces.
•
Ajutarea la gasirea unei locuinte cat mai aproape de locul de munca.
Nu uitati sa trimiteti aceasta oferta si colegilor si prietenilor dvs medici specialisti😊

Asteptam CV-ul dvs in limba engleza la adresa de email cv@brainsconsulting.ro
Pentru si mai multe detalii ne puteti contacta la numarul: 0040 733733511 sau
0733733411.

www.brainsconsulting.ro

