
 

  
Dla nowoczesnego i szybko się rozwijającego Neurologicznego Centrum Rehabilitacyjnego w Greifswald (Niemcy) szukamy   lekarzy/lekarki w pełnym wymiarze godzin lub na część etatu. 
  Lekarzy chcących zrobić specjalizacje na kierunkach: choroby wewnętrzne, neurologia, medycyna ogólna, chirurgia lub urologia 

 Lekarzy specjalistów: urologia 
 Lekarzy specjalistów: choroby wewnętrzne 
 Lekarzy specjalistów: neurologia 
 Zastępcę ordynatora działu z jedną ze specjalności: chirurgia, medycyna ogólna, choroby wewnętrzne, ortopedia, traumatologia, neurologia  

NRZ (Neurologiczne Centrum Rehabilitacyjne ) to centrum terapii, dla pacjentów wymagających wczesnej rehabilitacji neurologicznej, dla osób z poprzecznym uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz terapii ze szczególnym naciskiem na terapię i rehabilitację pacjentów z ciężkimi uszkodzeniami czaszkowo-mózgowymi.  Klinika prowadzi zarówno wczesną, jak i następczą rehablitację neurologiczną, badania kontrolne i rehabilitację mającą na celu powrót do czynnego życia zawodowego. NRZ jest jedna z pięciu takich specjalistycznych klinik na terenie Niemiec.  NRZ znajduje się na obszarze Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie, z którym współpracuje klinicznie i naukowo oraz wspólnie przeprowadza szeroki zakres rehabilitacji medyczno-zawodowej. Poza tym NRZ współpracuje z Instytutem Kształcenia Zawodowego w Greifswaldzie i Instytutem Doskonalenia Zawodowego w Stralsundzie.  Klinika oczekuje:  
 Wykształcenie wyższe lekarskie, ewentualnie wymaganą specjalizacje 
 Wysokie zaangażowanie w opiece nad pacjentami 
 Współprace z różnymi grupami zawodowymi opartą na zaufaniu i poszanowaniu 
 Aktywnie uczestnictwo w kształtowaniu i rozwoju kliniki 
 Wysokie kompetencje zawodowe i społeczne  
 Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 lub gotowość do opanowania języka niemieckiego w stopniu min. B2 
 Gotowość do rozwoju zawodowego     



 

 Klinika oferuje:  
 Odpowiedzialną pracę przy zastosowaniu najnowszej techniki 
 Praktyczny i wielodyscyplinarny obszar odpowiedzialności 
 Uregulowane, przyjazne rodzinie, godziny pracy w pełnym wymiarze lub na cześć etatu 
 Atrakcyjne wynagrodzenie według taryfy dla lekarzy w szpitalach uniwersyteckich (TV TDL) oraz emeryturę zakładową, 
 Indywidualną możliwość dokształcania się i doskonalenia zawodowego przy pomocy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych 
 Możliwość zrobienia doktoratu  
 Dobrą, koleżeńską atmosferę pracy  
 10 dni płatnego urlopu szkoleniowego oraz dopłaty do kosztów szkolenia 
 Kurs języka niemieckiego od stopnia B1 
 Pomoc w znalezieniu mieszkania i zwrot kosztów przeprowadzki  Podjęcie decyzji o znalezieniu nowej pracy za granicą to odważny krok. Jak się przygotować, żeby nowe wyzwanie okazało się sukcesem? Jak to jest żyć w innym kraju? Jak wygląda praca w niemieckim szpitalu? Czy dam sobie rade z językiem niemieckim? Do kogo się zwrócić, jak zaistnieją jakieś problemy?   Na te i inne pytania znajdą Państwo u nas odpowiedz.  Z naszą wiedzą i doświadczeniem, ale też ze sprawdzonymi kontaktami w Niemczech chcemy towarzyszyć Państwu na nowej drodze zawodowej. Znajdziemy czas na spotkanie i rozmowę, przed podjęciem decyzji będą Państwo mieli możliwość zwiedzenia nowego miejsca pracy i poznania zarówno ludzi w niej pracujących jak i warunków pracy.   Bardzo ważne są dla nas osobiste podejście do każdego kandydata jak i przejrzysty proces prowadzący do zatrudnienia.  

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne:  Czas spotkania: 10. Października 2016, od godziny 10.00-tej do godziny 17.00-tej Prezentacje BDH-Klinik Greifswald odbędą się o godzinie 11.00-tej i 15.00-tej  Miejsce Spotkania: Park Hotel, Sala kominkowa, Plantowa 1, 70-527 Szczecin  Aplikacje proszę przysyłać na adres e-mail info@arleta-brandt.de. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 780050402 lub +49 1795040225.  Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".  


