
Ειδικοί ιατροί για μεγάλο δημόσιο 
νοσοκομείο στη Σουηδία   

 
 

Θέλετε να αναπτύξετε καριέρα στην βόρεια Ευρώπη; Πελάτης της εταιρείας BBi Communication, 
ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Σουηδίας, αναζητεί ειδικούς ιατρούς ακτινολόγους, 

παθολογοανατόμους και  ψυχίατρους για συναρπαστικές νέες ευκαιρίες. Όλες οι θέσεις είναι 
πλήρους απασχόλησης, μόνιμες στον δημόσιο τομέα στη Σουηδία.  
 

Εκτιμούμε:  
- Οργανωτικές ικανότητες  

- Ανάληψη πρωτοβουλιών 
- Την ικανότητα να ακούτε ενεργά 
- Εστίαση στον ασθενή 

- Την ικανότητα να καθοδηγείτε 
- Επικοινωνιακές ικανότητες 

- Ανάληψη καθηκόντων σε προχωρημένο επίπεδο 
- Ικανότητα αξιολόγησης της φροντίδας των ασθενών 

 

Προϋποθέσεις: 
 

 
- Βασικό πτυχίο ιατρικής από πανεπιστήμιο χώρας της ΕΕ 
- Πτυχίο ιατρικής ειδικότητας από πανεπιστήμιο χώρας της ΕΕ ( ΩΡΛ, ακτινολογία, , 

παθολογοανατομία, οφθαλμολογία και χειρουργική οφθαλμού) 
- Κατά προτίμηση 3 χρόνια προϋπηρεσία 

 
Προσφέρουμε: 
 

- Μια μόνιμη θέση με αρχικό μισθό της τάξης των 60 000 SEK ανά μήνα όταν ξεκινάτε να 
εργάζεσθε ως ειδικός ιατρός 

- Το ύψος των ατομικών αποδοχών προσδιορίζετε  από τον βαθμό ειδίκευσης και 
προϋπηρεσίας 
- 25 μέρες πληρωμένης άδειας, 31 μέρες όταν κλείσετε τα 40, 32 μέρες όταν κλείσετε τα 50 

- Περίπου 11 ημέρες επιπλέον λόγω εθνικών εορτών, π.χ. Πάσχα, Εθνική επέτειος  κ.α. 
- Δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη    

- Ετήσια συνεισφορά στο να παραμείνετε υγιείς μέσω άσκησης 
- Εκπαίδευση και εξέλιξη μέσω κατάρτιση μέσα και έξω από το νοσοκομείο. 
- Δυνατότητες για έρευνα ή ειδίκευση. 

- Δυνατότητες για προαγωγή σε διευθυντικά στελέχη 
- Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. 

- Αποζημίωση για άβολες ώρες, βράδια, σαββατοκύριακα, νύχτες. 
- Ασφάλεια υγείας. 
- Ασφάλεια ζωής. 

 
.  



Η μετακόμιση σε μια καινούρια χώρα είναι ένα μεγάλο βήμα και είμαστε αφοσιωμένοι στο να 

διαβεβαιώσουμε  ότι η πορεία σας θα είναι όσο το δυνατόν απλούστερη, επομένως 

συμπληρωματικά θα σας προσφέρουμε:  

 Δωρεάν γλωσσική εκπαίδευση με ενδεχόμενο υποτροφίας κατά την εκπαίδευση (που 
διεξάγεται στην Ελλάδα) , βοηθώντας σας να μελετήσετε την γλώσσα πριν την μετακόμιση 

σας. 

 Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο και για να δείτε την πόλη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, κατά 

την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. 

 Βοήθεια στο να βρείτε κατάλληλη κατοικία για μετά την μετεγκατάσταση σας. 

 Συνεισφορά στο κόστος μετακόμισης σας. 

 Βοήθεια σε όσα ζητήματα αφορούν την μετεγκατάσταση σας. 

 Επιπλέον γλωσσική εκπαίδευση μετά την μετεγκατάσταση σας αν είναι απαραίτητο. 
 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στα αγγλικά και μια συνοδευτική επιστολή  
μέχρι 15.01.2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Kirsi Melvola-Georgakarakou, e-
mail: kirsi.melvola@bbi-finland.fi , τηλέφωνο 00 358 44 7832 383 από Δευτέρα έως 

Παρασκευή ώρα 09.00 πμ-2.00 μμ 
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