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Θέσεις για ιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής «ανοίγουν» στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις
τις 22 Ιουνίου για εργασία στο Hertfordshire και στο West Essex.
Τα μαθήματα προσανατολισμού θα λάβουν χώρα στο Piaseczno, κοντά στη Βαρσοβία, από τις 12 Αυγούστου και εκ νέου στις αρχές Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα προσλήψεων της Paragona
Συγκεκριμένα, 70 θέσεις παραμένουν ανοιχτές για τους ιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, στο πρόγραμμα προσλήψεων της Paragona για το Εθνικό Σύστ
Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS).
Γιατροί ιατρούς από χώρες της Ε.Ε., θα προσληφθούν σε δύο από τις πιο ελκυστικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξαιρετικά σχολεία και με εύκολα
προσβάσιμη διαδρομή προς το κεντρικό Λονδίνο.
Στα θετικά των δυο περιοχών κατέταξε ο διευθυντής και συνιδρυτής της Paragona, Martin Ratz την θέση τους 50 χιλιόμετρα μέχρι την παραλία καθώς και το γ
«το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το αεροδρόμιο του Luton απέχουν μόνο λίγα μέτρα, κάνουν εύκολη την εξισορρόπηση μεταξύ καριέρας και οικογένειας».
Δεδομένου ότι οι εργάσιμες ώρες την εβδομάδα αρχίζουν από 17 και στη συνέχεια αυξάνονται σε 37,5 ώρες, παρέχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο, για να απολ
περιβάλλον γύρω τους.

Τα πλεονεκτήματα
Το φετινό πρόγραμμα για ιατρούς με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας και στην προσωπική ανάπτυ
Paragona θέλει επίσης να διασφαλίσει, ότι οι συμμετέχοντες αισθάνονται ασφαλείς.
Σε ότι αφορά τις ανησυχίες για το Brexit η CEO της Paragona, Kinga Łozińska, υποστήριξε ότι «Το NHS της Μεγάλης Βρετανίας μας διαβεβαίωσε, ότι το Brexi
διατάξεις του δεν θα έχουν καμία απολύτως επίδραση στο πρόγραμμά μας».
Σημειώνεται ότι η Paragona παρέχει μαθήματα αγγλικών και διδασκαλία σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του συστήματος υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και τ

αντίστοιχου των ευρωπαϊκών χωρών, τη στήριξη για τη μετεγκατάσταση, την εύρεση σχολείων για τα παιδιά ή θέσεων εργασίας για τις συζύγους, μέσω της πρ
εκπαίδευσης, στο νέο χώρο εργασίας.
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γλώσσας IELTS και OET.
Αξιοσημείωτο είναι ότι «οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το μισθό τους πλήρη κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπαίδευσης και παίρνουν μέχρι 8.000 στερλίνες για
μετεγκατάστασης», πρόσθεσε η κα. Łozińska.
«Αρχικά, οι οικογενειακοί γιατροί που περνούν περίπου 17 ώρες την εβδομάδα στην πρακτική τους, κερδίζουν περίπου 70.000 στερλίνες ετησίως. Μετά από α
περίοδο προσαρμογής, ο φόρτος εργασίας αυξάνεται σε 37,5 ώρες την εβδομάδα και ο ετήσιος μισθός αυξάνεται στις 80.000 στερλίνες. Συνήθως, μετά από δ
χρόνια, ένας γιατρός θα βγάζει 90.000 στερλίνες ετησίως».
Πολλά βρετανικά νοσοκομεία και κλινικές που συνεργάζονται με την Paragona, αναζητούν ιατρούς για μόνιμες θέσεις ή εταιρικές συνεργασίες, ακόμη και για αν
διοικητικές θέσεις. Στην τελευταία περίπτωση, οι ετήσιοι μισθοί μπορεί να φτάσουν τις 200.000 στερλίνες.
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