Ευκαιρία άμεσης πρόσληψης σε δημόσια νοσοκομεία (NHS) της Αγγλίας για γεροντολόγους και
ειδικευόμενους με προυπηρεσία στη φροντίδα της τρίτης ηλικίας. Η εταιρεία RIG Locums θα
βοηθήσει τους υποψήφιους γιατρούς με τις απαιτούμενες κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν
όπως με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την επιμέλεια του βιογραφικού αλλά και με τη
μετεγκατάσταση των υποψηφίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μοναδική ευκαρία να εργαστείτε σε ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, παγκοσμίως!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και για την αποστολή του
βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο yannis.malavakis@riglocums.com
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.

Kind Regards,
Yannis Malavakis
International Recruitment Advisor
RIG Locums Limited
We are a framework agency on the CCS, HTE and LPP Frameworks
TEL
:
FAX
:
EMAIL :
WEB
:

0800 690 6044
0800 690 6045
yannis.malavakis@riglocums.com
www.riglocums.com

Ευκαιρία άμεσης πρόσληψης σε δημόσια νοσοκομεία (NHS) της Αγγλίας για επειγοντολόγους και
ειδικευόμενους με προυπηρεσία. Η εταιρία RIG Locums θα βοηθήσει τους υποψήφιους
επειγοντολόγους με τις απαιτούμενες κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν όπως με την
αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την επιμέλεια του βιογραφικού αλλά και με την μετεγκατάσταση
των υποψηφίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μοναδική ευκαρία να εργαστείτε σε ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, παγκοσμίως!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και για την αποστολή του
βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο yannis.malavakis@riglocums.com
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.

Kind Regards,
Yannis Malavakis
International Recruitment Advisor
RIG Locums Limited
We are a framework agency on the CCS, HTE and LPP Frameworks
TEL
:
FAX
:
EMAIL :
WEB
:

0800 690 6044
0800 690 6045
yannis.malavakis@riglocums.com
www.riglocums.com

Θέση εργασίας για Special Consultant Οφθαλμίατρο Χειρούργο με ειδίκευση στο
Γλαύκωμα σε NHS νοσοκομείο της Νότιας Αγγλίας.
Λόγω της τρέχουσας έλλειψης ειδικών γλαυκώματος στην Αγγλία, το οφθαλμολογικό
τμήμα του νοσοκομείου αναζητά υποψήφιους και από άλλες χώρες της Ευρώπης που δεν
έχουν προυπηρεσία με το NHS.
10 PA – (Περίπου 40 ώρες την εβδομάδα)
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος αλλά λόγω έλλειψης γιατρων είμαστε
διατεθειμένοι να περιμένουμε μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος με την ανάλογη εμπειρία.
Αρχικά το συμβόλαιο θα είναι για 3 μήνες με υψηλές πιθανότητες παράτασης.
Ευκαιρία εξέλιξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά την ολοκλήρωση των 3 μηνών με
μόνιμη θέση.
Θα ενταχθείτε σε μία ομάδα αφοσιωμένων οφθαλμίατρων οι οποίοι θα σας βοηθήσουν σε
κάθε σας βήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και για την αποστολή
του βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο yannis.malavakis@riglocums.com
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.
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Yannis Malavakis
International Recruitment Advisor
RIG Locums Limited
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TEL
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:
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WEB
:

0800 690 6044
0800 690 6045
yannis.malavakis@riglocums.com
www.riglocums.com

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ – MIDLANDS, UK
Η εταιρεία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού RIG Locums αυτή την περίοδο συνεργάζεται με ένα
NHS κέντρο στα Midlands της Αγγλίας και αναζητά Νευροακτινολόγο για αρχικό συμβόλαιο 6
μηνών.
Έναρξη εργασίας: Όσο πιο σύντομα γίνεται για διάστημα 6 μηνών – αλλά μπορούμε να
περιμένουμε μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο υποψήφιο.
Ειδικότητα: Νευροακτινολογία
Περιοχή: Midlands, UK
Διαμονή: Αναλόγως με τη διαθεσιμότητα
Ιδανικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και να είναι
ικανοί να ολοκληρώνουν 32 ακτινολογικές περιπτώσεις καθημερινώς.
Υψηλές χρηματικές απολαβές καθώς η θέση πρέπει να καλυφθεί άμεσα
Είμαι στην ευχάριστη διάθεση να λύσω κάθε απορία για τη συγκεκριμένη θέση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +44 800 6906044 ή να στείλετε κατευθείαν το
βιογραφικό σας στο yannis.malavakis@riglocums.com

Ευκαιρία άμεσης πρόσληψης σε δημόσια νοσοκομεία (NHS) της Αγγλίας για οφθαλμιάτρους και
ειδικευόμενους με προυπηρεσία. Η εταιρία RIG Locums θα βοηθήσει τους υποψήφιους
οφθαλμιάτρους με τις απαιτούμενες κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν όπως με την
αναγνώριση των τίτλων σπουδών, την επιμέλεια του βιογραφικού αλλά και με την μετεγκατάσταση
των υποψηφίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μοναδική ευκαρία να εργαστείτε σε ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, παγκοσμίως!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις αλλά και για την αποστολή του
βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο yannis.malavakis@riglocums.com
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.

Kind Regards,
Yannis Malavakis
International Recruitment Advisor
RIG Locums Limited
We are a framework agency on the CCS, HTE and LPP Frameworks
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Locum Consultant Haematologist/ 9 με 12 μήνες στη Σκωτία
Ένας φανταστικός ρόλος των 9 με 12 μηνών σε μία γραφική και όμορφη πόλη της
Σκωτίας, πολύ κοντά σε διεθνές αεροδρόμιο.
Η εταιρεία μας RIG Locums αναζητά εκ μέρους του νοσοκομείου έναν Locum
Σύμβουλο Αιματολόγο (Consultant Haematologist - Level B) για αρχική σύμβαση 9
με 12 μήνες. Ιδανικά αναζητούμε έναν υποψήφιο με γνώση και προυπηρεσία πάνω
στην αιματολογία και ογκολογία.
Διάρκεια Θέσης Εργασίας: 9 με 12 μήνες
Ρόλος: Αιματολογικό – Ογκολογικό
Τοποθεσία: Σε μία παραδοσιακή και όμορφη πόλη της Σκωτίας δίπλα σε διεθνές
αεροδρόμιο.
Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές απολαβές.
Απαραίτητη η εγγραφή στο GMC, η οποία γίνεται από τους ίδιους τους γιατρούς
διαδικτυακά
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο yannis.malavakis@riglocums.com

Η εταιρεία RIG Locums αναζητά επειγόντως Consultant Κλινικής Ογκολογίας για
νοσοκομείο στην Ουαλία.
Αξίζει να αναφέρουμε πως το νοσοκομείο βρίσκεται σε μία πολύ ελκυστική τοποθεσία
πάνω στην ακτογραμμή της Ουαλίας και δίπλα σε μία μεγάλη πόλη με συγκοινωνιακές
συνδέσεις σε όλη την Ουαλία, τα Midlands, τη Νοτιοδυτική Αγγλία αλλά και το Λονδίνο.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους Κλινικούς Ογκολόγους με εμπειρία στην ακτινοθεραπεία.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία πάνω στους καρκίνους του πνεύμονα
ή/και του παχέος εντέρου και να μπορούν να εργάζoνται ανεξάρτητα.
Η θέση είναι full time, 10 PA ρόλος.
Απαραίτητη η εγγραφή στο GMC, η οποία γίνεται από τους ίδιους τους γιατρούς
διαδικτυακά.
Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές απολαβές.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέσα στις επόμενες 8
εβδομάδες.
Για την αποστολή βιογραφικού αλλά και για να μάθετε για τις διαθέσιμες θέσεις
επικοινωνήστε στο yannis.malavakis@riglocums.com

Consultant Κλινικής Ογκολογίας – 12 μήνες (συζητήσιμο) στη Νοτιοανατολική Αγγλία
Η εταιρεία RIG Locums σε συνεργασία με NHS νοσοκομείο στη Νοτιοανατολική Αγγλία αναζητά
Ογκολόγο για θέση αντικατάστασης για 12 μήνες.
Το νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στο Λονδίνο (90 λεπτά με το τρένο) και σε όλα τα μεγάλα
αεροδρόμια.
Το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου αναζητά Consultant Κλινικής Ογκολογίας ο οποίος θα έχει
εμπερία στους γυναικολογικούς καρκίνους και σίγουρα θα ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι που
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις τους πάνω στη βραχυθεραπεία.
Απαραίτητη η εγγραφή στο GMC, η οποία γίνεται από τους ίδιους τους γιατρούς διαδικτυακά.
Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές απολαβές.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέσα στις επόμενες 8 εβδομάδες.
Για την αποστολή βιογραφικού αλλά και για να μάθετε για τις διαθέσιμες θέσεις επικοινωνήστε στο
yannis.malavakis@riglocums.com

