Πλαςτικόσ χειροφργοσ, Hämeenlinna, Finland
Είςτε ζτοιμόσ/ι να ηιςετε ςτθ χώρα με το καλφτερο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με το πιο κακαρό
περιβάλλoν και με τουσ πιο ευτυχιςμζνουσ ανκρώπουσ;
Τϊρα είναι θ ευκαιρία ςασ, διότι το γενικό νοςοκομείο «Kanta-Hämeen keskussairaala» προςλαμβάνει
ζνα πλαςτικό χειρουργό ςτθ υγειονομικι περιοχι «Kanta-Häme». Απαςχολοφμε ζναν πλαςτικό
χειρουργό, ςτον οποίο κα κζλαμε να βροφμε ζναν ςυνάδελφο. Τα κακικοντά ςασ κα περιλαμβάνουν
κεραπεία καρκίνων του δζρματοσ, τραυμάτων και τραυματιςμϊν μαλακϊν ιςτϊν. Επιπλζον, πρζπει να
είςτε εξοικειωμζνοσ/ι με επεμβάςεισ και ανακαταςκευζσ μαςτοφ. Οι πλαςτικι χειρουργοί δουλεφουν ςε
ςτενι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ χειροφργουσ μασ όπου ενδεικτικά ςυμπεριλαμβάνονται οποίοι είναι
εξειδικευμζνοι ςε καρκίνουσ του μαςτοφ.
Η υγειονομικι περιοχι “Kanta-Häme” είναι μζροσ του ςυςτιματοσ δθμόςιασ υγείασ τθσ Φινλανδίασ. Οι
μονάδεσ των πόλεων Hämeenlinna και Riihimäki παρζχουν ζνα άνετο περιβάλλον εργαςίασ και ποικίλεσ
ευκαιρίεσ για ςυνεχι εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ πλαςτικισ χειρουργικισ με τθν υποςτιριξθ του
εργοδότθ. Παρζχει ειδικευμζνεσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ για τουσ 175 000 κατοίκουσ των 11 διμων τθσ. Ο
αρικμόσ υπαλλιλων ανζρχεται ςυνολικά ςε περίπου 2200 άτομα. Όςο αφορά τθν πλαςτικι χειρουργικι,
λειτουργοφμε ωσ πανεπιςτθμιακι κλινικι.
Oι δυο πόλεισ, Hämeenlinna και Riihimäki, προςφζρουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον και περιτριγυρίηονται
από άφκονθ φφςθ, αν και βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ και καλά ςυνδεδεμζνα με τθν πρωτεφουςα και
τθν περιοχι τθσ Pirkanmaa. Η περιοχι προςφζρει επίςθσ πολλζσ δραςτθριότθτεσ για τον ελεφκερο ςασ
χρόνο, είτε πολιτιςτικζσ, είτε ακλθτικζσ και είναι ζνα καυμάςιο μζροσ να μεγαλϊςει κανείσ τα παιδιά του.
Στθ περιοχι αυτι, υπάρχουν εξαιρετικά ςχολεία και πολλζσ διαφορετικζσ επιλογζσ για φφλαξθ παιδιϊν.
Είναι βολικι και για ανκρϊπουσ χωρίσ παιδία, διότι θ διαμονι είναι φκθνότερθ ςε ςχζςθ με τθ
πρωτεφουςα. Μπορείτε να ζχετε εφκολθ πρόςβαςθ ςτο Ελςίνκι και Τampere, οι δφο αυτζσ μεγάλεσ πόλεισ,
οι οποίεσ προςφζρουν πολλζσ δραςτθριότθτεσ, βρίςκονται ςε απόςταςθ μίασ ϊρασ με αυτοκίνθτο.
Προςφζρουμε:





Συμβόλαιο εργαςίασ με ςτακερό ωράριο 38,25 ώρεσ τθν εβδομάδα και αρχικό βαςικό μθνιαίο
μιςκό 5 000 ευρώ το μινα (περίπου 62 500 ευρώ το χρόνο) το οποίο κα αυξθκεί ςε 5 700€ το
μινα (περίπου 72 000€ το χρόνο) μετά τθν περίοδο ειςαγωγισ. Ο βαςικόσ μιςκόσ ανεβαίνει
ανάλογα με τα χρόνια προχπθρεςίασ.
Οι τελικζσ αμοιβζσ κακορίηονται από τθ ζγκυρθ Σφμβαςθ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και από τισ
οδθγίεσ για τα εγκεκριμζνα κριτιρια πρόςλθψθσ τθσ υγειονομικισ περιοχισ
Ζχετε τθ δυνατότθτα να είςτε τακτικά ςε εφθμερία ετοιμότθτασ ςτον τομζα τθσ τραυματολογίασ ι
τθσ χειρουργικισ μαλακϊν ιςτϊν επιπλζων από τισ ενεργείσ εφθμερίεσ του προγράμματοσ ςασ.










Υπάρχει ξεχωριςτι μιςκοδοςία για τισ νυχτερινζσ εφθμερίεσ και/ι εφθμερίεσ τα
Σαββατοκφριακα με μια ειδικι ςυμφωνία.
Υπερωριακι εργαςία αποηθμιϊνεται
Εάν το επικυμείτε , μπορείτε να εργάηεςτε παράλλθλα και ςτο ιδιωτικό τομζα, το ςυμβόλαιο ςασ
δεν ςασ εμποδίςει
Δωρεάν εντατικά μακιματα φινλανδικισ γλϊςςασ και κουλτοφρασ ςτθν Ελλάδα πριν τθν
εγκατάςταςθ ςασ ςτθ Φινλανδία
Βοικεια ςχετικά με τθ μετεγκατάςταςθ τθσ οικογζνειασ ςασ ςτθ Φινλανδία, π.χ. εφρεςθ κατοικίασ,
εξεφρεςθ ςχολείου/παιδικοφ ςτακμοφ για τα παιδιά ςασ, επαφζσ με τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ για
τθν εγγραφι ςασ
Σφμβουλο κατά τθ μεταβατικι ςασ περίοδο από τθν πατρίδα ζωσ ότου εγκαταςτακείτε ςτθ
Hämeenlinna
Δυνατότθτα να γνωρίςετε ςυνάδελφουσ από το νοςοκομείο για να ςασ μεταβιβάςουν τισ
εμπειρίεσ τουσ
Συνεχι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ

Επιπλζον πλεονεκτιματα δουλεφοντασ ςτθ υγειονομικι περιοχι “Kanta-Häme”:




Διακζτουμε διαμερίςματα προσ ενοικίαςθ ςτθν περιοχι των νοςοκομείων.
Οι υπάλλθλοι ζχουν επίςθσ τθ δυνατότθτα για προςιτζσ διακοπζσ ςε εξοχικζσ κατοικίεσ ςτο
Vuokatti, Saariselkä και Hämeenlinna για τζλειεσ χειμερινζσ και καλοκαιρινζσ διακοπζσ
Οι Σφλλογοι Προςωπικοφ ςτθ Hämeenlinna και Riihimäki προςφζρουν πολλζσ ακλθτικζσ,
πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ

Απαιτοφμε:




Αναγνϊριςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ειδικοφ ιατροφ από αρμόδια αρχι Κράτουσ μζλοσ ΕΕ
ςτο τομζα τθσ πλαςτικισ χειρουργικισ
Τουλάχιςτον τρία (3) χρόνια προχπθρεςία ςτα κακικοντα ειδικοφ ιατροφ μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εξειδίκευςισ ςασ.
Να δεςμευτείτε για τθ γλωςςικι κατάρτιςθ που παρζχεται ςτθ χϊρα ςασ και να φτάςετε ςτο
επίπεδο τουλάχιςτον B1-B2 τθσ φινλανδικισ γλϊςςασ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ

Ζτοιμοι να ηιςετε το βόρειο καφμα τθσ Φινλανδίασ; Αν ναι, παρακαλοφμε να κατακζςετε τθν αίτθςθ ςασ
ςτζλνοντασ το βιογραφικό ςασ με μια επιςτολι με email ςτθν κα. Kirsi Melvola-Georgakarakou,
kirsi.melvola@bbi-finland.fi
Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων είναι ςτισ 31 Αυγοφςτου 2017.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ερωτιςεισ με email:
kirsi.melvola@bbi-finland.fi
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ερωτιςεισ τθλεφωνικώσ:

από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι ϊρα 9 πμ με 3 μμ(GMT+3): Kirsi Melvola-Georgakarakou, τθλ. 00 358 44
7832 383 (ςτα αγγλικά ι ςτα ελλθνικά)
Παρακαλώ ςθμειώςτε:
Ο δεφτεροσ γφροσ των ςυνεντεφξεων περιλαμβάνει μια επίςκεψθ ςτο νοςοκομείο ςτθ Φινλανδία με όλα
τα ζξοδα πλθρωμζνα από το νοςοκομείο.

