
Θέσεις εργασίας για Ειδικευμένους Ιατρούς στη Γαλλία 

Η εταιρεία ATRIX International :
Ο σύμμαχός σας στην πραγματοποίηση ενός νέου σχεδίου στην επαγγελματική σας καριέρα. 

Η ομάδα αποτελείται από 16 ερευνητές, 8 διαφορετικές εθνικότητες και 5 συμβούλους
επιβεβαιωμένους στα επαγγέλματα Υγείας. 

Πολύ καλή συνεργασία με τις ελληνικές ιατρικές κοινότητες και 15 χρόνια εμπειρίας στις προσλήψεις
Ιατρών. 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ :
Για να καταλάβουμε, να συνοδεύσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία των επαγγελματικών σας

σχεδίων, ακολουθούμε τα παρακάτω στάδια :

- Ορισμός του είδους της θέσης που επιθυμείτε
- Αξιολόγηση του επιπέδου των γαλλικών 

- Ανάλυση των επαγγελματικών ευκαιριών που μεταβιβάζουμε
- Οργάνωση συνεντεύξεων στη Γαλλία για να συναντήσει υποψήφιους

- Συμβουλές σχετικά με την επιλογή της καλύτερης πρότασης συμβολαίου (αμοιβή, πλεονεκτήματα της
κάθε πρότασης, υποστήριξη για την ένταξη σας, εκ μέρους του εργοδότη σας)

- Υποστήριξη στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας πριν από τη συνέντευξη στο Γαλλικό Ιατρικό Σύλλογο
με τον εισηγητή στη Γαλλία

- Βοήθεια για την εγκατάστασή σας στη Γαλλία  (εύρεση σπιτιού, σχολείο για τα παιδιά, ενσωμάτωση στο
καινούργιο περιβάλλον)

- Παρακολούθηση κατά την περίοδο της ένταξης, τουλάχιστον για έξι μήνες, περίοδος κατά  την οποία
βρίσκεστε  σε επαφή με τη Σύμβουλο της εταιρείας

Διαθέτουμε θέσεις εργασίας για Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορα ιδρύματα στον ιδιωτικό και
στο δημόσιο τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, σας προτείνουμε να

επικοινωνήσετε μαζί μας, με email  ή τηλεφωνικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για
τις θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις προσδοκίες σας. 

Μη διστάσετε να ενημερώσετε τους τυχόν ενδιαφερόμενους για τις επαγγελματικές μας ευκαιρίες...

Στοιχεία επικοινωνίας :

kavgeri@atrixinternational.com
mdobos@atrixinternational.com 

 tel : 00 33 6 15 75 79 00 //  00 33 7 61 71 94 36 

Η επιτυχία των επαγγελματικών σας σχεδίων είναι ο στόχος της εταιρείας 
ATRIX International. 

Η εταιρεία προσλαμβάνει κάθε χρόνο περίπου πενήντα ξένους γιατρούς στη Γαλλία.

Αν οι ικανότητές σας στα γαλλικά δεν είναι αρκετές, η Atrix International ίσως σας προσφέρει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσετε ιδιαίτερα μαθήματα στη χώρα σας.


