Θέσεις εργασίας για Ψυχιάτρους στο Jönköping, Σουηδίας

Το δηµόσιο νοσοκοµείο Ryhov, στο Jönköping, προσφέρει 4 θέσεις εργασίας σε ιατρούς µε ειδικότητα στην
Ψυχιατρική ενηλίκων και σε ειδικευόµενους στο τελευταίο έτος της ειδικότητάς τους. Το νοσοκοµείο Ryhov
διαθέτει την µεγαλύτερη κλινική στην περιοχή, µε τµήµα επειγόντων περιστατικών, εντατική µονάδα
ψυχιατρικής και τµήµα εξαρτήσεων. Προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες ψυχιατρικής υποστήριξης του
πληθυσµού στο βόρειο τµήµα της χώρας, το νοσοκοµείο Ryhov διαθέτει τα εξής τµήµατα στον βορρά: δύο
κλινικές γενικής ψυχιατρικής, µια κλινική εξωτερικών ιατρείων γενικής ψυχιατρικής µε 4 τµήµατα, µια κλινική
που επικεντρώνεται σε περιστατικά ψύχωσης και ένα τµήµα εξωτερικών ιατρείων για περιστατικά ψύχωσης. Το
νοσοκοµείο Ryhov απασχολεί 398 υπαλλήλους, 14 επιµελητές και 7 ειδικευόµενους ιατρούς.
Προσφέρονται 4 θέσεις σε ειδικούς ψυχιάτρους ή ειδικευόµενους στο τελευταίο έτος της ειδικότητάς τους:
1) µία θέση στην κλινική εξωτερικών ιατρείων γενικής ψυχιατρικής. Η θέση περιλαµβάνει και καθήκοντα
εξυπηρέτησης περιστατικών εισαγωγής.
2) δύο θέσεις στην κλινική εξαρτήσεων. Εδώ λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία για ασθενείς με διπλή διάγνωση.
Υπάρχει στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής και με την κλινική για περιστατικά
εξαρτήσεων. Επίσης, υπάρχει στενή συνεργασία με το τμήμα μολύνσεων.
3) µία θέση στην κλινική των περιστατικών εισαγωγής. Οι ψυχίατροι καλούνται να αναλάβουν ασθενείς τόσο
από το τµήµα επειγόντων περιστατικών της ψυχιατρικής εντατικής όσο και από το τµήµα εισαγωγών γενικής
ψυχιατρικής. Η θέση περιλαµβάνει καθήκοντα ψυχιατρικής αξιολόγησης και για σωµατικούς ασθενείς των
άλλων τµηµάτων.
Το Jönköping είναι µια γρήγορα αναπτυσσόµενη πόλη µε πληθυσµό 129.000 κατοίκων και αποτελεί κεντρικό
σηµείο µιας περιοχής περίπου 380.000 κατοίκων. Χαρακτηρίζεται από καινοτόµο και επιχειρηµατικό πνεύµα.
Η πόλη είναι εύκολα προσβάσιµη και διαθέτει σύγχρονο δίκτυο σύνδεσης µε τις περισσότερες πόλεις της
Σουηδίας, όπως και πολύ καλό δίκτυο µε την Κοπεγχάγη και τις υπόλοιπες περιοχές.
Βασικές πληροφορίες για το Jönköping:
• Περίπου 129,000 κάτοικοι
• Δέκατος µεγαλύτερος δήµος στην Σουηδία

•
•
•
•

Σε κεντρική τοποθεσία: 3 ώρες από την Στοκχόλµη, 2 ώρες από το Gothenburg, 3 ώρες από το Malmö
Μια ακµάζουσα πόλη σε µια ενεργή περιοχή
Ένας φοιτητής σε κάθε 13 κατοίκους
Διεθνής κοινότητα – πολλοί διεθνείς φοιτητές και άλλοι επαγγελματίες

Προσφέρουµε:

• Συµβόλαιο µόνιµης εργασίας µετά από εξάµηνη δοκιµαστική περίοδο
• Καθαρές απολαβές από 3500€ τον µήνα. Υπερωρίες, αν υπάρχουν, πληρώνονται έξτρα
• Εκπαιδευτικά προγράμματα εντός ωρών εργασίας
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• Βοήθεια στην εύρεση κατοικίας, σχολείου, παιδικού σταθμού
• Επίσκεψη στη Σουηδία (study tour) για την πρώτη συνέντευξη στο νοσοκομείο και για καλύτερη γνωριμία με
την περιοχή και το εργασιακό περιβάλλον
• Βοήθεια στο κόστος µετακόµισης και µετεγκατάστασης
• Εντατικά µαθήµατα εκµάθησης σουηδικών και για την οικογένεια
• Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων εκµάθησης γλώσσας προσφέρεται µηνιαία αµοιβή 700€ (καθαρἀ), καθώς
και 70€ (καθαρά) τον µήνα για κάθε ανήλικο τέκνο, δωρεάν διαµονή και µεταφορά για όλη την οικογένεια
Όλες οι υπηρεσίες της MediCarrera παρέχονται δωρεάν.
Απαιτήσεις:

• Τίτλος ειδικότητας στην Ψυχιατρική ή ειδικευόµενος Ψυχιατρικής
• Διαθεσιµότητα παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των εντατικών µαθηµάτων εκµάθησης σουηδικών
Ενδιαφέροντα links για το Jönköping:
About the County of Jönköping:
http://www.rjl.se/
Tourism Jönköping:
http://jkpg.com/en/

http://danmark.visitsweden.com/rejsemal/sydsverige/smaland/artikel/joenkoeping/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: matina@medicarrera.com
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