
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Νευρολόγοσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. Συνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. Συμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Τουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 

 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Καρδιολόγοσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. Συνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. Συμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Τουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 

 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Ενδοκρινολόγοσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. Συνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. Συμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Τουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 

 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Γενικόσ Ιατρόσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. Συνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. Συμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Τουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 

 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Ρευματολόγοσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. υνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. υμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Σουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει χζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 

 



ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Ιατρικό Κζντρο, το οποίο λειτουργεί ςτθν Κφπρο, επαρχία Λεμεςοφ ηθτά ιατρικό προςωπικό 

Kενι Θζςθ Εργαςίασ: 

Ιατρόσ: Πνευμονολόγοσ  

Περιγραφι εργαςίασ: 

Παρζχει το πλιρεσ πεδίο των υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων, τθσ διάγνωςθσ, τθσ κεραπείασ, του 

ςυντονιςμοφ τθσ περίκαλψθσ, τθσ προλθπτικισ περίκαλψθσ και τθ διατιρθςθ τθσ υγείασ ςε 

αςκενείσ. Επιπλζον, αναμζνεται να είναι εξοικειωμζνοι με τθ φιλοςοφία, τουσ ςτόχουσ του Κζντρου 

και τθν εργαςία ςυνεργατικά για τθν επίτευξθ τουσ. Πρζπει να γνωρίηουν και να ςυμμορφϊνονται με 

τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του Κζντρου, κακϊσ και με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ . 

Βαςικά Κακικοντα: 

1. Όπωσ λαμβάνει ιςτορικό υγείασ και πραγματοποιεί φυςικζσ εξετάςεισ. 

2. Διάγνωςθ και άμεςθ ςυμβουλευτικι για κάκε αςκενι ςχετικά με ζνα ςχζδιο κεραπείασ. 

3. Συνταγογραφεί φάρμακα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τθν επαγγελματικι 

πρακτικι. 

4. Επιβλζπει κεραπειϊν που παρζχονται ςτο Κζντρο. 

5. Ελζγχει τισ ειςερχόμενεσ αναφορζσ (π.χ. εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, ακτινογραφίεσ). 

6. Συμμετζχει ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ όπωσ ορίηεται από τον ιατρικό 

διευκυντι. 

7. Βοθκά ςτθν ενθμζρωςθ των πρωτοκόλλων και των αρχϊν τθσ πρακτικισ όπωσ απαιτείται. 

8. Βοθκά ςε εξωτερικζσ ιατρικζσ λειτουργίεσ δθμοςίων ςχζςεων . 

 

Προςόντα: 

Για τθν πιο πάνω κζςθ εργαςίασ γίνονται δεκτοί οι υποψιφιοι που ζχουν: 

1. Πανεπιςτθμιακό τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

2. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Ελλθνικι Ικαγζνεια 

4. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 

5. Τουλάχιςτον πζντε χρόνια εμπειρίασ. 

Ετιςιεσ Απολαβζσ: Αποδοχζσ €50,000. 

Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων βάςει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 

κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του Κζντρου 

Παρακαλϊ  οι ενδιαφερόμενοι όπωσ υποβάλλουν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθν πιο κάτω 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mary.i@commercial-cr.com 
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