Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας Griechische Gemeinde Köln
-------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες για Έλληνες γιατρούς
που ζητούν θέση ειδίκευσης και εργασίας στη Γερµανία και στη ΒΡΒ

Τους τελευταίους µήνες αρκετοί Έλληνες γιατροί που βρίσκονται
ονται ακόµη στην Ελλάδα
και επιθυµούν να κάνουν την ειδίκευσή τους στη Γερµανία ζητούν πληροφορίες από
την Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας,
Κολωνίας ρωτούν π.χ. από πού πρέπει να αρχίσουν ή πώς
µπορούν να µάθουν γερµανικά.
γερµανικά
Ενηµερώνουµε λοιπόν τους ενδιαφερόµενους πως:
1. Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (ΒΡΒ) έχει συνάψη επίσηµη
συµφωνία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδας
για ειδίκευση και πρόσληψη Ελλήνων γιατρών (αναλυτικά
αναλυτικά στο άρθρο µας:
Πιλοτικό πρόγραµµα ειδίκευσης και πρόσληψης Ελλήνων γιατρών στη ΒΡΒ /
04.11.2012)
2. Το υπουργείο της ΒΡΒ για την Υγεία, τη Χειραφέτηση
Χειραφέτηση, τη Γηροκοµική Πρόνοια
και την Τρίτη Ηλικία, το υπουργείο του κρατιδίου για τις Καινοτοµίες,
Καινοτοµίες την
Επιστήµη και την Έρευνα,
Έρευνα το Κέντρο Υγείας της ΒΡΒ στο Μπόχουµ,
Μπόχουµ ο Ιατρικός
Σύλλογος της Βόρειας Ρηνανίας
Ρηνανίας, ο Ιατρικός Σύλλογος της Βεστφαλίας-Λίπε
Βεστφαλίας
και
η Εταιρεία ∆ηµοσίων και Κρατικών Νοσοκοµείων του κρατιδίου έχουν
αναρτήσει ιστοσελίδα (2012) για να διευκολύνουν την απορρόφηση ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού.
προσωπικού Η ιστοσελίδα λειτουργεί στα γερµανικά
γερµανικά,
στα αγγλικά και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ: www.docjobs-nrw.de
3. Το Ινστιτούτο Γκαίτε, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στην Αθήνα,
Αθήνα δίνει τις
απαραίτητες πληροφορίες
οφορίες και συµµετέχει ως εταίρος της γερµανικής πλευράς
στην εκµάθηση της γλώσσας για γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό από
την Ελλάδα, το οποίο επιθυµεί ή καλύτερα έχει βρει θέση εργασίας σε
γερµανικό νοσοκοµείο (τα µαθήµατα για όσους έχουν βρει ήδη εργασία
εργ
είναι
δωρεάν).
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Τις περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τις πάρουν ήδη
στην Ελλάδα τόσο από το Γκαίτε, όσο και από τη γερµανική πρεσβεία και τα
προξενεία. Η ιστοσελίδα των γερµανικών διπλωµατικών υπηρεσιών βοηθά τα
µέγιστα και λειτουργεί στα γερµανικά, στα αγγλικά και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
www.griechenland.diplo.de
4. Τέλος, όποιος επιθυµεί µπορεί να αποταθεί κατ’ ευθείαν στα πέντε
κρατιδιακά νοσοκοµεία της ΒΡΒ. Παραθέτουµε αναλυτικά τις ιστοσελίδες
και το τµήµα που ασχολείται µε τις ειδικεύσεις και προσλήψεις ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού (δύο σελίδες):

UNIKLINIK KÖLN (Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Κολωνίας): Eίναι ένα από τα πέντε
κρατιδιακά νοσοκοµεία. ∆ηλαδή επιχορηγείται ακόµη από το κρατίδιο, εκτός από
ορισµένες υπηρεσίες, όπως π.χ. προσωπικό καθαρισµού, φυσιοθεραπεία κ.λπ. Το
ίδιο ισχύει και για τα πέντε κρατιδιακά νοσοκοµεία).
∆ιεύθυνση: Kerpener Str. 62, Köln-Lindenthal, Tel. 0049-221-478-0
Η ιστοσελίδα του είναι: www.uk-koeln.de
Εάν ψάχνετε εργασία πρέπει να πατήσετε στη λέξη: Κarriere
Εκεί θα εµφανιστούν τα τµήµατα του νοσοκοµείου που ζητούν επιστηµονικό,
διοικητικό ή νοσηλευτικό προσωπικό
Μπορείτε κατόπιν είτε να τηλεφωνήσετε στο 0049-221-478-5241, που ανήκει στο
τµήµα Karriere an der Uniklinik Köln – Geschäftsbereich 4 – Personal, είτε να
απευθυνθείτε στον αρµόδιο υπάλληλο ή στη διεύθυνση που υποδεικνύει το οικείο
τµήµα.

UNIKLINIK BONN (Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Βόννης / βλ. παραπάνω)
∆ιεύθυνση: οι περισσότερες κλινικές και τα ινστιτούτα του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου βρίσκονται στην περιοχή Venusberg, Sigmund-Freud-Str. 25, 53127
Bonn.
Η ιστοσελίδα του είναι: www.ukb.uni-bonn.de
Εάν ψάχνετε εργασία πρέπει να πατήσετε στις λέξεις: Jobs und Karriere
Απευθύνεστε στο αρµόδιο τµήµα ή υπάλληλο, που αναγράφεται στο Jobs und
Karriere π.χ. Assistentarzt.
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UNIKLINIK DÜSSELDORF (βλ. παραπάνω)
∆ιεύιθυνση: Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf
Tel.: 0049 211 8100, Fax: +0049 211 810 4855
Η ιστοσελίδα του είναι: www.uniklinik-duesseldorf.de
Εάν ψάχνετε για θέση εργασίας πρέπει να πατήσετε στη λέξη: Stellenangebote
Βρίσκεται ψηλά, αµέσως κάτω από το όνοµα του νοσοκοµείου. Ισχύουν τα ίδια όπως
και στη Βόννη.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN
∆ιεύθυνση: Universitätsklinikum Essen (AöR), Hufelandstrasse 55, 45122 Essen
Telefon: 0049 201 - 723 – 0
Η ιστοσελίδα του είναι: www.uk-essen.de
Για εργασία πρέπει να πατήσετε στις λέξεις: Jobs und Karriere. Μόλις ανοίξει το νέο
‘παράθυρο’, θα πρέπει να ψάξετε στην αριστερή στήλη, εκεί που λέει: Jobbörse και
µετά να πατήσετε ό,τι επάγγελµα (ειδικευόµενος γιατρός, νοσηλευτής, νοσοκόµα
κ.λπ.) σας ενδιαφέρει. Απευθύνεστε µόνον στους αρµόδιους του τµήµατος, όχι
γενικά.

UNIVERSITÄTSKLINIKUM MÜNSTER
∆ιεύθυνση: Universitätsklinikum Münster, Zentralklinikum, Albert-Schweitzer-Campus
1, Gebäude: A1, (ehemals Albert-Schweitzer-Straße 33), 48149 Münster
Telefon: 0049 251-83 - 0
Fax: 0049 251-83 - 5 69 60
Η ιστοσελίδα του είναι: www.klinikum.uni-muenster.de
Εδώ κάνετε κλικ στη λέξη: Stellenangebote, βρίσκεται στο κέντρο της ιστοσελίδας,
αµέσως κάτω από το όνοµα του νοσοκοµείου. Απευθύνεστε µόνον στους αρµόδιους
του τµήµατος, όπως ακριβώς σας υποδεικνύει η στήλη και όχι γενικά.

Πηγή: Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας / Β.Π.
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