Možnosti za zaposlitev za Zdravnike brez meja
Objavljeno: 03.01.2019

Rok za prijavo: ni določen

Naziv delovnih mest: klinični psiholog, zdravnik specialist psihiatrije, zdravnik specialist
anesteziologije, plastični kirurg (M/Ž)

Naziv podjetja in kontaktni podatki:
Zdravniki brez meja / Ärzte ohne Grenzen /
Médecins Sans Frontières (MSF) Austria
Human Resources
Taborstraße 10
1020 Vienna, Austria
www.aerzte-ohne-grenzen.at
www.msf.at/weneedyou

Zdravniki brez meja so mednarodna nevladna zdravstvena humanitarna organizacija.
Delujejo v več kot 70 državah ter nudijo zdravstveno pomoč v državah, kjer je zaradi
konfliktov, epidemij in naravnih katastrof, ogroženo človeško življenje.
Za potencialne kandidate organizirajo informativne dneve na različnih lokacijah (ne
povrnejo stroškov poti), lahko pa se udeležite tudi spletnega informativnega dneva.
Termini in registracija na povezavi https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/infosessions
Opis del in nalog:
Podroben opis delovnih nalog in pogojev na povezavi:
Klinični psiholog, psihiater: https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/psychologists-andpsychotherapists.
Anesteziolog: https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/anaesthesiologists
Plastični kirurg: https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/surgeons
Splošni pogoji:
- Zaključena ustrezna izobrazba in/ali specializacija.
- Delovne izkušnje.
- Tekoče znanje angleškega ali francoskega jezika.
- Pripravljenost za napotitev na misijo od 4 tednov do 12 mesecev – odvisno od
delovnega mesta.

Pogodba in plačilo:
 Pogodba za določen čas (za čas napotitve).
 Mesečna plača 1485,71 € bruto + nastanitev in dnevnice.
Delodajalec ob tem še zagotavlja:
 Mednarodno zdravstveno zavarovanje.
 Prevoz do in iz države napotitve ter nastanitev v državi dela.
 Vizo in cepljenja.
 Kariero in usposabljanje.
 Nepozabno izkušnjo in profesionalni izziv.
Prijava in dodatne informacije:
Prvi korak je, da se registrirate za informativni dan. Termini in prijava na
https://www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/infosessions.
Po informativnem dnevu bodo potencialni kandidati pridobili dostop do spletne strani za
prijavo na delovna mesta, temu pa bo sledil intervju s potencialnimi kandidati. Po
končnem izboru kandidatov sledi napotitev na misijo.
Kontaktna oseba s strani delodajalca
Hannelore.WALLNER@vienna.msf.org

je

gospa

Hannelore Wallner e-naslov:

Informacije v Sloveniji: Katarina Kavčič, e-pošta: katarina.kavcic@ess.gov.si, telefon:
01 3308 196 (torek in sreda) ali 059695727(ponedeljek, četrtek in petek).
Če se boste informativnega dneva udeležili, vas vljudno prosimo za povratno informacijo.

