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Nieuwsbrief
Zeer actieve werving &

 selectie in Zwitserland

Sinds ruim een maand biedt MMedical 
posities aan in Zwitserland. In  
Zwitserland is de vraag naar medisch 
personeel groot. Zowel ervaren 
specialisten, verpleegkundigen als 
basisartsen zijn meer dan welkom.  
Neem daarom contact op met een van  
de teamleden van MMedical indien u  
erover denkt uw carrière in  Zwitserland 
voort te zetten.

Raadpleeg onze website

 mei 2015

Offline vacature
 database

Graag willen wij u erop 
attenderen dat niet al  
onze beschikbare  
vacatures op onze  
website gepubliceerd  
staan.
Indien u opzoek bent  
naar een speciale  
positie en u deze niet  
op de website aantreft,  
is de kans aanwezig  
dat wij deze positie 
wel  in onze database  
beschikbaar hebben.  
Voor vragen over uw  
mogelijkheden kunt u  
daarom altijd contact  
opnemen met één  
van onze teamleden.

https://www.mmedical.nl

Mogelijkheden
 voor basisartsen

 Op dit moment is het  
voor basisartsen soms  
lastig een positie te  
vinden die aansluit bij  
hun ambities. Wij zijn  
dan ook hard bezig met  
het uitbreiden van onze  
portefeuille met posities  
voor basisartsen. Op dit  
moment kunnen wij  
basisartsen posities  
aanbieden in Duitsland,  
Zwitserland en Nieuw-
Zeeland. Deze posities  
zijn beschikbaar in een  
breed scala van  
specialismen. Wij  hopen 
op korte termijn  in meer 
landen actief te  kunnen 
worden voor  
basisartsen. Houdt de  
website en de  
nieuwsbrieven in de  
gaten voor  
ontwikkelingen op dit  
gebied.

https://www.mmedical.nl

MMedical
 verwelkomt twee 
 nieuwe teamleden

 Een paar weken  
geleden verwelkomde  
het team van MMedical  
twee nieuwe  
teamleden. Doordat de  
vraag naar onze  
diensten in binnenland  
en buitenland  
onverminderd blijft  
doorgroeien hebben wij  
besloten ons te  
versterken met twee  
nieuwe teamleden...

Lees meer
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