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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η tw.conMedical Προσφέρει Μια Διεθνή Καριέρα στους Γιατρούς

Αυτό το διάστημα η tw.conMedical, έρχεται σε επικοινωνία με ενδιαφερόμενους γιατρούς
προκειμένου να τους εξασφαλίσει μια διεθνή καριέρα στο εξωτερικό. Η Συμβουλευτική
σταδιοδρομίας δίδεται σε πτυχιούχους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Μπορεί να κάνει τα
όνειρα πραγματικότητα και να εξασφαλίσει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις δυναμικότερες εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.
Όλες οι υπηρεσίες της στους Έλληνες υποψηφίους είναι δωρεάν και αποτελούν
εγγύηση για το μέλλον τους.
Η όλη διαδικασία όσον αφορά την ένταξη στην νέα χώρα, τη Γερμανία, γίνεται στην μητρική
γλώσσα των υποψηφίων ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια σχετικά με τα
χαρτιά και τις διατυπώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύμβουλοι της εταιρείας tw.con βοηθούν τους προς πρόσληψη
ιατρούς στην διεκπεραίωση όλων των νομικών διοικητικών διαδικασιών όπως στην
χορήγηση της γερμανικής άδειας άσκησης επαγγέλματος και στην αναγνώριση του ιατρικού
τίτλου εξειδίκευσης μεταξύ άλλων.
H tw.con δέχεται σχεδόν
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καθημερινά
ικανοποιητικό αριθμό
προσφορών θέσεων εργασίας από νοσοκομεία και κλινικές καθώς και ιατρεία στη Γερμανία
τα οποία ενδιαφέρονται για την πρόσληψη Ελλήνων ιατρών. Αυτά τα ιατρικά ιδρύματα και
οι ιατρικοί φορείς διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές στον τομέα τους .
Η tw.con. δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ελλάδα σχεδόν δυο χρόνια. Στην
Ελλάδα, εξειδικεύεται στους γιατρούς είτε έχουν ειδικότητα είτε όχι. Όλες τις
πληροφορίες για την ταυτότητα και τις υπηρεσίες της tw.con. μπορεί κανείς να τις βρει
στον
ιστό
τοπο
www.twcon.gr
. Για κάθε επικοινωνία,
e-mail:
info@twcon.gr
, τηλ. 2118503084
.
Ιδιαιτερότητα της tw.con. είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης καθώς βοηθά με τις ποιοτικές της
υπηρεσίες να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια καθώς ειδικοί σύμβουλοι, κατατοπίζουν και
βοηθούν προσωπικά κάθε υποψήφιο από την ανεύρεση οικίας μέχρι την υπογραφή
συμβολαίου εργασίας, από τη στιγμή που γίνεται η πρόσληψη. Πρόκειται για υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών, με υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, όπως τονίζει διευθυντής
κος Thomas Wendel, οι οποίες παρέχονται με βάση τις επιθυμίες κάθε
ενδιαφερομένου.
Η tw.conMedical, είναι εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, όλοι οι συνεργάτες μιλούν αρκετές
γλώσσες. Βρίσκει υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες από τους τομείς υγείας, από τις
ευρωπαϊκές χώρες του εξωτερικού για τις γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία και
Ελβετία). Λειτουργεί ήδη δέκα χρόνια στη Γερμανία και διαθέτει και ένα υποκατάστημα στη
Ρουμανία, ενώ δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Από το 2002
συμβουλεύει γερμανόφωνες επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησης και στη διεθνή
εξασφάλιση προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Άνθη, υπεύθυνη τύπου, κιν. 6944 746032
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Λήψη του σχετικού αρχείου

Αυτό το διάστημα η tw.conMedical, έρχεται σε επικοινωνία με ενδιαφερόμενους γιατρούς
προκειμένου να τους εξασφαλίσει μια διεθνή καριέρα στο εξωτερικό. Η Συμβουλευτική
σταδιοδρομίας δίδεται σε πτυχιούχους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Μπορεί να κάνει
τα όνειρα πραγματικότητα και να εξασφαλίσει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
Πρόκειται για μια από τις δυναμικότερες εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού .
Όλες οι υπηρεσίες της στους Έλληνες υποψηφίους είναι δωρεάν και αποτελούν εγγύηση
για το μέλλον τους. Η όλη διαδικασία όσον αφορά την ένταξη στην νέα χώρα, τη Γερμανία,
γίνεται στην μητρική γλώσσα των υποψηφίων ενδιαφερομένων, ξεπερνώντας όλα τα
εμπόδια σχετικά με τα χαρτιά και τις διατυπώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύμβουλοι της εταιρείας tw.conβοηθούν τους προς πρόσληψη
ιατρούς στην διεκπεραίωση όλων των νομικών διοικητικών διαδικασιών όπως στην
χορήγηση της γερμανικής άδειας άσκησης επαγγέλματος και στην αναγνώριση του ιατρικού
τίτλου εξειδίκευσης μεταξύ άλλων.H tw.conδέχεται σχεδόν καθημερινά ικανοποιητικό
αριθμό προσφορών θέσεων εργασίας από νοσοκομεία και κλινικές καθώς και ιατρεία στη
Γερμανία τα οποία ενδιαφέρονται για την πρόσληψη Ελλήνων ιατρών. Αυτά τα ιατρικά
ιδρύματα και οι ιατρικοί φορείς διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές στον τομέα τους .

Η tw.con. δραστηριοποιείται μεεπιτυχία στην Ελλάδα σχεδόν δυο χρόνια. Στην Ελλάδα,
εξειδικεύεται στους γιατρούς είτε έχουν ειδικότητα είτε όχι. Όλες τις πληροφορίες για την
ταυτότητα και τις υπηρεσίες της tw.con. μπορεί κανείς να τις βρει εδώ. www.twcon.gr. Για
κάθε επικοινωνία E-mailinfo@twcon.grτηλ. 2118503084.

Ιδιαιτερότητα της tw.con. είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης καθώς βοηθά με τις ποιοτικές της
υπηρεσίες να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια καθώς ειδικοί σύμβουλοι, κατατοπίζουν και
βοηθούν προσωπικά κάθε υποψήφιο από την ανεύρεση οικίας μέχρι την υπογραφή
συμβολαίου εργασίας, από τη στιγμή που γίνεται η πρόσληψη. Πρόκειται για υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών, με υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, όπως τονίζει διευθυντής κος
ThomasWendel, οι οποίες παρέχονται με βάση τις επιθυμίες κάθε ενδιαφερομένου.
Η tw.conMedical, είναι εταιρεία διεθνούς εμβέλειας , όλοι οι συνεργάτες μιλούν αρκετές
γλώσσες. Βρίσκει υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες από τους τομείς υγείας, από τις
ευρωπαϊκές χώρες του εξωτερικού για τις γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία και
Ελβετία). Λειτουργεί ήδη δέκα χρόνια στη Γερμανία και διαθέτει και ένα υποκατάστημα
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στη Ρουμανία, ενώ δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Από το
2002 συμβουλεύει γερμανόφωνες επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησης και στη διεθνή
εξασφάλιση προσωπικού.
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