
 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Η Deutsche Medizin Allianz προετοιμάζει γιατρούς για την εργασία τους σε γερμανικές κλινικές. Μετά το τέλος του προγράμματος γλωσσικής  

εξειδίκευσης  „C1-Doc2“ ή  “C1-Doc2 online”   προτείνουμε στους συμμετέχοντες – εφόσον το επιθυμούν – μια θέση εργασίας σε κάποια από τις 200 

με μας συνεργαζόμενες κλινικές. 

Το προφίλ σας 

 έχετε καλές βασικές γνώσεις στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο B1 - B2). 

 έχετε τελειώσει την ιατρική σχολή σε χώρα της Ε.Ε. με ή χωρίς  ειδικότητα. 

 θέλετε να συμμετέχετε και να ολοκληρώσετε το απαιτητικό μας πρόγραμμα γλωσσικής εξειδίκευσης ειδικά για γιατρούς „C1-  

Doc2“ είτε  στο  Gütersloh (Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία Γερμανία), είτε online από το σπίτι σας. Στόχος είναι το γλωσσικό 

επίπεδο C1 με ιατρική ορολογία. 

 έχετε ήδη το επιθυμητό γλωσσικό επίπεδο Β2 ή C1 

Σας προσφέρουμε  

 οικονομική στήριξη για τη διαμονή σας και το πρόγραμμα εξειδίκευσης. 

 τουλάχιστον μια κατάλληλη θέση εργασίας στην ειδικότητά σας ή στην ειδικότητα που επιθυμείτε να κάνετε. 

 προσωπική επίβλεψη, προετοιμασία και οργάνωση συνεντεύξεων  σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εξειδίκευσης. 

 τμήματα εκμάθησης γερμανικής γλώσσας, με βαρύτητα στην ιατρική ορολογία, στηριζόμενα στα επίπεδα Β1 και Β2,  διάρκειας  

οκτώ έως δώδεκα εβδομάδων με πιστοποίηση  ιατρικού Telc C1. 

 ειδική προετοιμασία για το ιατρικό επάγγελμα και τη ζωή στη Γερμανία. 

 Ανάληψη όλων των διαδικασιών (Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, αναγνώριση ειδικότητας, κοινωνική ασφάλιση κλπ.). 

 Διαμονή σε ατομικά διαμερίσματα στις ιατρικές εστίες μας. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος  

Σας ενδιαφέρει; Θα χαιρόμασταν αν μας στέλνατε το βιογραφικό σας με E-Mail ή αν μας δηλώνατε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά.  

Στις 2 Μαρτίου  2015 ξεκινάει το επόμενο τμήμα εκμάθησης γερμανικών. 

Μπορείτε άμεσα να δηλώσετε συμμετοχή 

 

 Deutsche Medizin Allianz στην Ελλάδα 

κυρία Σοφία Θωμοπούλου 

 

Τηλ. +30 6972 13 29 14 

 

E-Mail: softhom@otenet.gr 

 

www.medizin-allianz.de/personalvermittlung/giatroi-germania/ 

 

 

 
  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+tpguipnApufofu/hs');
mailto:softhom@otenet.gr
http://www.medizin-allianz.de/personalvermittlung/giatroi-germania/

