
 
A budapesti székhelyű AGISANTÉ Healthcare Recruitment egy 2007 óta a piacon jelen lévő, francia 

tulajdonú munkaerő közvetítő iroda, mely egészségügyi szakemberek felkutatására és kiközvetítésére 

specializálódott. Jelenleg Franciaországba és Belgiumba keresünk egészségügyi szakembereket az alábbi 

területekre: 

 

Aneszteziológus (Franciaország) 

• Első sorban Elzász és Lorraine régiókban, de Franciaország egyéb területein is nyitott több pozíció 

különböző kórházakban. 

 

Kardiológus (Franciaország) 

• több nyitott pozíció állami kórházakban Lorraine régióban, konvencionális kardiológia szakterületre 

• nyitott pozíció magánklinikán Bourgogne régióban, konvencionális kardiológia területre + 

pacemakerek behelyezése 

 

Geriáter orvos (Franciaország, Belgium) 

• nyitott pozíciók egyetemi oktatókórházban (Brüsszelben) 

• több nyitott pozíció állami kórházakban Lorraine régióban és Közép-Franciaországban 

 

Masszőr-gyógytornász (Franciaország) 

• nyitott pozíciók mindkét országban, határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződésekkel 

Foglalkozás egészségügyi orvos (Franciaország) 

• több nyitott pozíció Elzász régióban. Kiváló munkakörülmények, vonzó juttatási csomag, tapasztalattól 

és a szakképesítés megszerzésének időpontjától függő díjazási szintek. 

 

Szemész orvos (Franciaország) 

• több nyitott pozíció magán ellátó intézményekben Franciaország különböző nagyvárosában (vonzó 

juttatási csomag: kb. 7.500 EUR nettó/hó) 

• nyitott pozíciók különböző állami kórházakban, leginkább operációk elvégzésére 

 

Tüdőgyógyász (Belgium) 

• több nyitott pozíció Belgiumban, magán és állami egészségügyi intézményekben. Juttatások mértéke 

magán intézményben: bruttó 10.000 EUR-tól, állami intézményben: bruttó 7.000 EUR. 

 

Radiológus (Franciaország, Belgium) 

• több nyitott pozíció állami kórházakban egész Franciaországban 

• egy pozíció Brüsszelben, egyetemi oktatókórházban (intervenciós angiográfia és radiológia területre) 



 
A fenti lista nem teljes, számos további nyitott pozíciót tudunk ajánlani, akár más orvosi szakterületen is. 

Kérjük, keressenek minket a további részletekért, hogy egyénileg tájékoztathassuk a szakterületén 

elérhető ajánlatokról! 

A jelentkezéskor elvárt francia nyelvtudás szintje B1, melyet a munkába állásig B2 szintig kell 

felfejleszteni. A kívánt nyelvtudás eléréséhez segítséget tudunk nyújtani pályázóink számára, tapasztalt 

budapesti anyanyelvi nyelvtanár bevonásával. 

Végigvezetjük az Orvosi Kamarába való beiratkozás során, mind Franciaországban, mind Belgiumban. 
 
Szolgáltatásaink a pályázóink számára teljesen ingyenesek. 
 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben vagy telefonon! : 
info@agisante.com – tel. : (06-1) 302-2680. 
 
Örömmel állunk rendelkezésére egy személyes találkozóra Budapesten, hogy megbeszéljük szakmai 
terveit!  
 
További információk az aktuális állásokkal kapcsolatban:  www.agisante.com 
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