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Θα κζλαμε να ςασ γνωρίςουμε τθν εταιρεία μασ τθν GlobalMediRec θ οποία αςχολείται με τθν 

εξεφρεςθ εργαςίασ ςτον Ιατρικό τομζα ςε δθμόςια (NHS) και ιδιωτικά νοςοκομεία τθσ Μεγάλθσ 

Βρετανίασ. Ελπίηουμε να ενδιαφζρουν τα Μζλθ ςασ. 

Η GlobalMediRec ζχει άμεςα κλινικζσ κζςεισ για Πακολόγουσ:  

 

1 Consultant in Internal Medicine with Stroke Interest  

Η κζςθ αυτι είναι για ζναν Consultant με πολφ καλι εμπειρία ςτθν Stroke Medicine 

Η κζςθ αυτι είναι ιδανικι για ζναν Πακολόγο με 2-3 χρόνια εμπειρία ωσ Ειδικόσ Ιατρόσ  

(Επικουρικόσ ι Επιμελθτισ). Ο βαςικόσ μιςκόσ του Consultant είναι £74000 ζωσ £101000 ετθςίωσ 

ςυν τισ εφθμερίεσ. Το αρχικό ςυμβόλαιο είναι ενόσ ζτουσ το οποίο ςαφϊσ μπορεί να ανανεωκεί. 

 

2 ST3 Doctor in Internal Medicine with Geriatrics experience  

Η κζςθ αυτι είναι για 2 ειδκευόμενουσ  ιατροφσ που ζχουν κάνει τουλάχιςτον 2 χρόνια ςτθ 

Πακολογία και ζχουν κάποια εμπειρία με αςκενείσ τθσ τρίτθσ θλικίασ. Ο μιςκόσ του ST3 Doctor είναι 

περίπου £45000 ετθςίωσ ςυμπεριλλανβανόμενεσ και τισ εφθμερίεσ. Το αρχικό ςυμβόλαιο είναι μζχρι 

τον Ιοφλιο 2012 και οποίο ςαφϊσ μπορεί να ανανεωκεί. 

 

1 Specialty Doctor in Internal Medicine with an Interest in Diabetes  

Η κζςθ αυτι είναι για ζναν Πακλολόγο με κάποια εμπειρία ςτθν Διαβιτθ ι Ενδοκρινολογία. 

Η κζςθ αυτι είναι ιδανικι για ζναν Πακολόγο οποίοσ ζχει μόλισ τελειϊςει τθν ειδικότθτα του ι που 

ζχει δουλζψει 1-2 χρόνια ωσ Επικουρικόσ.. Ο μιςκόσ του Specialty Doctor είναι μζχρι £55000 - 

£58000 ετθςίωσ. Το αρχικό ςυμβόλαιο είναι ενόσ ζτουσ το οποίο ςαφϊσ μπορεί να ανανεωκεί. 

 

1 Specialty Doctor in Internal Medicine with Acute Medicine experience  

Η κζςθ αυτι είναι για ζναν Πακλολόγο με καλι εμπειρία ςτθν Acute Medicine ςε ζνα MAU (Medicall 

Assessment Unit). Η κζςθ αυτι είναι ιδανικι για ζναν Πακολόγο οποίοσ ζχει μόλισ τελειϊςει τθν 

ειδικότθτα του ι που ζχει δουλζψει 1-2 χρόνια ωσ Επικουρικόσ.. Ο μιςκόσ του Specialty Doctor είναι 

μζχρι £55000 - £58000 ετθςίωσ. Το αρχικό ςυμβόλαιο είναι ενόσ ζτουσ το οποίο ςαφϊσ μπορεί να 

ανανεωκεί. 

 

Οι υπηρεςίεσ τησ GlobalMediRec είναι εντελώσ δωρεάν για τουσ ιατροφσ. 

 

Τα απαιτοφμενα προςόντα είναι: 

 Δικαίωμα εγγραφισ ςτο General Medical Council 
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 Πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 

 

Οι Ιατροί ςασ μποροφν να ζρκουν ςε επικοινωνία μαηί μου για περαιτζρω πλθροφορίεσ και τυχϊν 

διευκρινίςεισ . 

Φιλικά, 

 Κατερίνα Κοντάλιπου 

Τθλ: 6934 803930                            Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com 


