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

Η εταιρεία RIG Locums σε συνεργασία με NHS νοσοκομείο στο Surrey αναζητούν άμεσα
ακτινολόγο για μαστογραφίες για συμβόλαιο 3 – 6 μήνες.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει άριστη γνώση πάνω στον κλάδο της ακτινολογίας.
Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές αμοιβές γαι εκείνους τους ακτινολόγους που μπορούν
να αρχίσουν άμεσα, τις επόμενες 2 – 4 εβδομάδες.
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
Απαραίτητη η εγγραφή στο GMC, η οποία γίνεται από τους ίδιους τους γιατρούς
διαδικτυακά.

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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H RIG Locums αναζητά Locum Consultant στη Μαιευτική και Γυναικολογία εκ
μέρους NHS νοσοκομείου στην περιοχή του Yorkshire.
Πρόκειται για μία full –time θέση εργασίας με ιδανική ημερομηνία έναρξης στη 1
Νοεμβρίου. Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι 3 μήνες.
Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές απολαβές.
Απαραίτητη η εγγραφή στο General Medical Council (GMC), η οποία γίνεται από
τους ίδιους τους γιατρούς διαδικτυακά.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την αποστολή βιογραφικών, χρησιμοποιήστε
το: yannis.malavakis@riglocums.com

H RIG Locums αναζητά έμπειρο SHO για να εργαστεί ως Locum στη Βόρεια Αγγλία για διάρκεια 2
μηνών.
Πρόκειται για μία αγροτική περιοχή και για αυτό θα προτιμήσουμε γιατρό με εμπειρία στην
Παιδιατρική αλλά και στη Μαιευτική & Γυναικολογία. Πρόκειται για μία κερδοφόρα θέση εργασίας
που προσφέρει πολύ υψηλές χρηματικές απολαβές.
40 – 50 ώρες την εβδομάδα.
Απαραίτητη η εγγραφή στο General Medical Council (GMC), η οποία γίνεται από τους ίδιους τους
γιατρούς διαδικτυακά.
Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε οικονομικά καταλύματα διαθέσιμα για τους γιατρούς του
νοσοκομείου.
Η νοσοκομειακή μονάδα είναι εύκολα προσβάσιμη από Βόρειες Αγγλικές πόλεις αλλά και από
πόλεις της Νότιας Σκωτίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την αποστολή των βιογραφικών, χρησιμοποιήστε το:
yannis.malavakis@riglocums.com

Ρευματολόγος για 2 μήνες - Β. Δυτική Αγγλία
Νοσοκομείο στη Β. Δυτική Αγγλία σε συνεργασία με τη RIG Locums αναζητά
Ειδικό γιατρό ρευματολογίας για 2 μήνες με την προοπτική επέκτασης του
συμβολαίου.
Το νοσοκομείο αναζητά υποψήφιους, οι οποίοι μπορούν να αρχίσουν όσο πιο
σύντομα γίνεται.
Το ωράριο είναι Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 5 το απόγευμα.
Γιατροί που ασχολούνται αποκλειστικά με τη ρευματολογία τα τελευταία 5 χρόνια,
έχουν προτεραιότητα.
Επιθυμητή η εμπειρία από εργασία στο NHS αλλά όχι απαραίτητη για Ευρωπαίους
γιατρούς με την ανάλογη γνώση.
Διαθέσιμη και η επιλογή part – time εργασίας για τον ιδανικό υποψήφιο.
-

Ανταγωνιστικά υψηλές χρηματικές απολαβές
Εμπειρία από ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας, παγκοσμίως.
Απαραίτητη η εγγραφή στο General Medical Council (GMC), η οποία γίνεται
από τους ίδιους τους γιατρούς διαδικτυακά

Για την αποστολή του βιογραφικού σας στα Αγγλικά, χρησιμοποιήστε:
yannis.malavakis@riglocums.com

