Είστε Γιατρός;
Η ATRIX International, ειδική στις προσλήψεις Ιατρικού προσωπικού, προτείνει σε
Ειδικευμένους Γιατρούς πολυάριθμες ευκαιρίες:
● Στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (Νοσοκομεία, Κλινικές, …)
● Στα πλαίσια συμβολαίου σε μισθοδοτικό επίπεδο
● Στα πλαίσια συμβολαίου μακράς διάρκειας σ’ ένα ελεύθερο οικονομικό σύστημα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΡΟΦΙΛ: Είστε Ειδικευμένος Γιατρός, εγγεγραμμένος ή εγγράψιμος στον Ιατρικό Σύλλογο.


Ελάχιστη αμοιβή : 4000€ καθαρά/μήνα στα οποία προστίθενται οι εφημερίες και on call
υπηρεσίες ανάλογα με την ειδικότητα.



Αν δεν είστε ακόμα εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο, οι πελάτες μας προτείνουν να σας
εντάξουν σε ένα στάτους PAA (ειδικευμένος γιατρός βοηθός), που σας επιτρέπει να
βελτιώσετε το επίπεδο των γαλλικών σας για να διευκολύνετε έπειτα την εγγραφή σας στο
Σύλλογο.



Η διαμονή σας είναι εξασφαλισμένη για τους 3 με 6 πρώτους μήνες από τη στιγμή της
άφιξής σας στη Γαλλία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή σας..



Για τους Γιατρούς Εργασίας οι πελάτες μας προτείνουν συμβόλαια αορίστου χρόνου.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΔΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ :

ΠΡΟΦΙΛ : Είστε Ειδικευμένος γιατρός, εγγεγραμμένος ή εγγράψιμος στον Ιατρικό Σύλλογο.



Οι πελάτες μας σας προτείνουν ένα συμβόλαιο αορίστου χρόνου.
Ελάχιστη μέση αμοιβή: 6000€ καθαρά/μήνα στα οποία προστίθενται οι εφημερίες και οι
on call υπηρεσίες ανάλογα με την ειδικότητα.

Η ATRIX International σας προτείνει μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη, η οποία
δεν εμπεριέχει φυσικά καμία οικονομική συμμετοχή.
Σας βοηθάμε:
- Να επιλέξετε το σχέδιο, την ευκαιρία που σας ταιριάζει καλύτερα
- Να οργανώσετε τη διαδικασία και τις μετακινήσεις για τη συνέντευξή σας με τους πελάτες μας
- Να πραγματοποιήσετε και να πετύχετε την εγγραφή σας στον Ιατρικό Σύλλογο

- Και γενικά σε όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την εγκατάστασή σας στη Γαλλία
Στόχος μας είναι το σχέδιό σας να γίνει συγκεκριμένο και να είναι μια επιτυχία για εσάς και την
οικογένειά σας.
Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω FACEBOOK, LINKEDIN, email
ή τηλεφωνικά :
Αντώνης Φιλιππούσης
E-Mail: afilippousis@axemedical.com
Tel: +33 185 090 956
Web: https://www.atrix-recrutement-medical.com/index.php/fr/

