
Μetropolis Polyclinic LtD 

Η Πολυκλινικό Metropolis ςτο πλαύςιο τησ ϋναρξησ των εργαςιών τησ, αναζητϊ ιατρικό προςωπικό για 
την πλόρωςη θϋςεων εργαςύασ  ςτα αντύςτοιχα κϋντρα τησ Πολυκλινικόσ ςτη Λευκωςύα ωσ εξόσ: 
 

1. Ιατρός Παθολόγος , θέσεις 1 

Για την ανωτϋρω θϋςη εργαςύασ γύνονται δεκτού οι υποψόφιοι που ϋχουν: 

α. Κυπριακό/Ελληνικό Ιθαγϋνεια (πλην όςων προϋρχονται από κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε) 

β. Άδεια ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ 

γ. Πανεπιςτημιακό τύτλο αντύςτοιχησ με τη θϋςη ιατρικόσ ειδικότητασ 

δ. Ηλικύα που να μην υπερβαύνει το  45ο ϋτοσ 

ε. Εργαςιακό εμπειρύα τουλϊχιςτον 7 ετών. Η επαγγελματικό εμπειρύα ςε περιβϊλλον Γενικόσ Κλινικόσ 

θα εκτιμηθεύ ιδιαύτερα.  

Ετόςιεσ τακτικϋσ αποδοχϋσ αναλόγωσ προςόντων. 25 ημϋρεσ ετόςια κανονικό ϊδεια. 9 ημϋρεσ ετόςια 

εκπαιδευτικό ϊδεια. Πρόςθετο Αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα.  

2. Ιατρός καρδιολόγος , θέσεις 2 

Για τισ παραπϊνω θϋςεισ γύνονται δεκτού οι υποψόφιοι που ϋχουν: 

α. Κυπριακό/Ελληνικό Ιθαγϋνεια (πλην όςων προϋρχονται από κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε) 

β. Άδεια ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ 

γ. Τύτλο αντύςτοιχησ με τη θϋςη ιατρικόσ ειδικότητασ 

δ. Ηλικύα που να μην υπερβαύνει το  45ο ϋτοσ 

ε. Εργαςιακό εμπειρύα τουλϊχιςτον  5  ετών. Η τυχόν εξειδύκευςη ςτην επεμβατικό καρδιολογύα θα 

εκτιμηθεύ ιδιαύτερα. 

Ετόςιεσ τακτικϋσ αποδοχϋσ αναλόγωσ προςόντων. 25 ημϋρεσ ετόςια κανονικό ϊδεια. 9 ημϋρεσ ετόςια 

εκπαιδευτικό ϊδεια. Πρόςθετο Αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

3. Ιατρός Αναισθησιολόγος , θέσεις 1 

Για την ανωτϋρω θϋςη εργαςύασ γύνονται δεκτού οι υποψόφιοι που ϋχουν: 

α. Κυπριακό/Ελληνικό Ιθαγϋνεια (πλην όςων προϋρχονται από κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε) 

β. Άδεια ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ 

γ. Πανεπιςτημιακό τύτλο αντύςτοιχησ με τη θϋςη ιατρικόσ ειδικότητασ 

δ. Ηλικύα που να μην υπερβαύνει το  45ο ϋτοσ 

ε. Εργαςιακό εμπειρύα τουλϊχιςτον 5 ετών. Η επαγγελματικό εμπειρύα ςε μαιευτικό/γυναικολογικό 

κλινικό θα εκτιμηθεύ επιπρόςθετα. Ετόςιεσ αποδοχϋσ ϋωσ 70 χιλ. ευρώ. 25 ημϋρεσ ετόςια κανονικό ϊδεια. 

9 ημϋρεσ ετόςια εκπαιδευτικό ϊδεια. Πρόςθετο Αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 



4. Ιατρούς Συνεργάτες 
 
Το Μetropolis, ςτο πλαύςιο τησ ςυνεχούσ αναβϊθμιςησ των παρεχομϋνων υπηρεςιών υψηλόσ ποιότητασ, 

επιθυμεύ να ςυνεργαςτεύ με ιατρό Ενδοκρινολόγο, Νεφρολόγο, Παιδύατρο, Ορθοπεδικό. Για τισ 

παραπϊνω θϋςεισ γύνονται δεκτού οι υποψόφιοι που ϋχουν: 

α. Κυπριακό/Ελληνικό Ιθαγϋνεια (πλην όςων προϋρχονται από κρϊτη μϋλη τησ Ε.Ε) 

β. Άδεια ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ 

γ. Πανεπιςτημιακό τύτλο αντύςτοιχησ με τη θϋςη ιατρικόσ ειδικότητασ 

δ. Ηλικύα που να μην υπερβαύνει το  50ο ϋτοσ 

ε. Εργαςιακό εμπειρύα τουλϊχιςτον 10 ετών.  

Στ. Εγγεγραμϋνοι ςτο ΓΕΣΥ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν την αύτηςό τουσ ηλεκτρονικϊ ςτη διεύθυνςη 

metropolispolyclinic@gmail.com επιςυνϊπτοντασ  το βιογραφικό τουσ ςημεύωμα με πρόςφατη 

φωτογραφύα και ςημειώνοντασ την περιγραφό τησ θϋςησ εργαςύασ που αιτούνται.  

Επιπλϋον ο υποψόφιοσ/α μπορεύ να ςυμπληρώςει ςτο βιογραφικό του ςημεύωμα κϊθε ςτοιχεύο 

που κατϊ την κρύςη του αποτελεύ ουςιαςτικό κριτόριο για την κρύςη και αξιολόγηςη του. 

Θα απαντηθούν μόνο οι αιτόςεισ των υποψηφύων που πληρούν πλόρωσ τα κριτόρια τησ κϊθε 

θϋςησ/ειδικότητασ, ενώ οι ςυνεντεύξεισ των υποψηφύων από Ελλϊδα που θα προγραμματιςτούν θα 

πραγματοποιηθούν ςτην Αθόνα. 
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