
 

 

Οφθαλμίατρος, Hämeenlinna 
 
Περιγραφή εργασίας: 

Αναζητάμε χειρούργο οφθαλμίατρο στην ειδική μονάδα Χειρουργικής 
Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς  

Σχεδιάζουμε την έναρξη των δραστηριοτήτων στον τομέα της χειρουργικής 
αμφιβληστροειδούς στην οφθαλμολογική μονάδα. Τα καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν 
κυρίως χειρουργική  υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς δυο ημέρες την εβδομάδα 
όπως επίσης χειρουργική καταρράκτη και καθήκοντα υποδοχής και εξέτασης 
ασθενών. Η θέση απαιτεί την ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα ο χειρούργος στις 
χειρουργικές επεμβάσεις. Υπάρχει δυνατότητα παροχής συμβούλων από το 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο.  

Εκτιμάμε: 

Εργασιακή εμπειρία ως χειρούργος υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς πχ. 
υαλοειδεκτομή, εκτομή του αμφιβληστροειδούς, χειρουργικές επεμβάσεις macular 
pucker και macular hole, σκληρική στήριξη ενδοφακού. 

Απαιτούμε: 
Αναγνώριση άδειας άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή Κράτους μέλους ΕΕ  
στον τομέα της ακτινολογίας και τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία στη 
χειρουργική  υαλοειδούς - αμφιβληστροειδούς 
 

Άλλα στοιχεία  
Σταθερό ωράριο 38,25 ώρες την εβδομάδα, υποχρεωτικές εφημερίες. Οι αμοιβές 
καθορίζονται από τη έγκυρη Σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών και από τις 
οδηγίες για τα εγκεκριμένα κριτήρια πρόσληψης της υγειονομικής περιοχής. Αρχικός 
μισθός περίπου 5.000 € το μήνα. Οι νυχτερινές εφημερίες και/ή εφημερίες τα 
Σαββατοκύριακα (περίπου 3-5 εφημερίες το μήνα) αυξάνουν το μισθό περίπου κατά 
2.000-3.000 € το μήνα. 
 
 
Γενικά 
Οι μονάδες των  πόλεων Hämeenlinna ja Riihimäki του γενικού νοσοκομείου  “Kanta-
Hämeen keskussairaala” παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον εργασίας και ποικίλες 
ευκαιρίες για συνεχιζόμενη εκπαίδευση με την υποστήριξη του εργοδότη. Oι δυο 
πόλεις, Hämeenlinna και Riihimäki, βρίσκονται σε μικρή απόσταση και καλά 
συνδεδεμένα με την πρωτεύουσα και την περιοχή της Pirkanmaa. Η περιοχή 
προσφέρει επίσης πολλές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, είτε πολιτιστικές είτε 
αθλητικές.  Περισσότερες πληροφορίες: http://www.khshp.fi/  
 
Η υγειονομικής περιοχή παράγει ειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες για τους 175 000 
κατοίκους των 11 δήμων της.  Αριθμός υπαλλήλων ανέρχεται συνολικά σε περίπου 
2200 άτομα. Διαθέτουμε διαμερίσματα προς ενοικίαση στην περιοχή των 
νοσοκομείων. Οι υπάλληλοι έχουν επίσης τη δυνατότητα για προσιτές διακοπές στις 
εξοχικές κατοικίες στο Vuokatti και Saariselkä. Στην περιοχή της πόλης Hämeenlinna 
υπάρχουν περισσότερες λύσεις για καλοκαιρινές αποδράσεις των υπαλλήλων για τα 
Σαββατοκύριακα. Οι Σύλλογοι Προσωπικού στη Hämeenlinna και Riihimäki 
προσφέρουν πολλές αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
 
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλο το νοσοκομείο “Kanta-Hämeen keskussairaala”.  



 

 

 
Μαθήματα γλώσσας 
Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα φινλαδικής 
γλώσσας, τα οποία θα διεξαχθούν στην Αθήνα. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 
περίπου 4 μήνες, κατά την διάρκεια των οποίων θα αποκτήσετε δεξιότητες στη 
γλώσσα για να διαχειρίζεστε καθημερινά ζητήματα στη Φινλανδία. Θα ξεκινήσετε την 
δουλεία στη Φινλανδία μόλις έχετε ολοκληρώσει τα μαθήματα και έχετε αποκτήσει  
επαρκές επίπεδο της γλώσσας. Ύστερα από τη μετακόμιση σας στη Φινλανδία, 
μπορείτε να ξεκινήσετε τη δουλεία άμεσος και παράλληλα θα συνεχίζετε και 
μαθήματα γλώσσας. Αργότερα θα είστε σε θέση να εργάζεστε ανεξάρτητα. Θα πρέπει 
να έχετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για να πάρετε μέρος στα μαθήματα. Τα 
μαθήματα και το απαιτούμενο υλικό σας προσφέρεται δωρεάν.  
 
 
Πώς να υποβάλετε αίτηση: 
Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Hannele Soirila, e-mail: eures.hame@te-toimisto.fi , 
στο πεδίο “θέμα”: KHSHP Opthalmology 
 
Η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων θα είναι 8 Μάιου 2015.  
 
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 14 και 15 Μάιου 2015 από τις 9 το 
πρωί μέχρι στις 3 το απόγευμα. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς στις 12 Μάιου για να κλειστεί ένα ραντεβού 
για τη συνέντευξη.   
 
Στη συνέντευξη πρέπει να έχετε τα παρακάτω έγγραφα μαζί σας: 

o Διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία σπουδών (μαθήματα) 
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα  

o Απόφασης/άδειας εξάσκησης επαγγέλματος  
o Eγγράφου που χορηγείται ότι οι σπουδές αναγνωρίζονται 

σύμφωνα με την Ευρωπαική οδηγία 2005/36/ΕΚ  
o Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης 

Για περισσότερες πληροφορίες για την εργασίας και τη ζωή στη Φινλανδία, μπορείτε 
ωα επικοινωνήστε με: 

Τη σύμβουλο EURES Hannele Soirila, 00 358 29 504 1752. 

Τη σύμβουλο EURES Aija Sievänen, 00 358 29 504 1747. 

  

 
 

 
 

 


