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Frankrijk is onder Nederlanders al jaren populair als vakantiebestemming en velen
houden van Frankrijk om zijn natuur, de cultuur en het klimaat. Ook op professioneel
gebied heeft Frankrijk veel te bieden. Zowel in de steden als op het platteland bestaat
een groot tekort aan artsen wat mogelijkheden biedt aan hen die op zoek zijn naar een
nieuwe professionele uitdaging.

  
De medische cultuur in Frankrijk verschilt in zoverre van de Nederlandse dat er naast
de algemene ziekenhuizen veel artsen zijn die in hun eigen “cabinet” het vak
uitoefenen. Hierdoor is het mogelijk om in een ziekenhuissetting te werken of meer in
een prive-setting afhankelijk van de wensen van de arts. Voor velen is taal echter een
drempel. Hierom werkt MMedical samen met een instituut dat zich richt op het leren
van het medisch Frans om u optimaal voor te bereiden op uw werkzaamheden en op
de overgang naar een andere medische cultuur. De kosten voor uw taaltraining worden
vaak vergoed door een potentiële werkgever. 

  
Vacatures zijn beschikbaar in nagenoeg alle delen van Frankrijk. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen MMedical. 

  
Hartelijk groet,

 Het team van MMedical

 
Dichter bij huis
 
Na ons meerdere jaren met name op het
buitenland gericht te hebben, groeit
MMedical ook binnen Nederland. In
navolging van onze inspanningen voor
buitenlandse praktijken en ziekenhuizen
willen wij ons netwerk ook binnen
Nederland versterken. Inmiddels hebben
wij op verschillende locaties specialisten
en basisartsen aan een nieuwe uitdaging
kunnen helpen. 

 
Bent u op zoek naar een nieuwe
uitdaging of bent u op zoek naar een
nieuwe collega: neem dan contact op
om meer te weten te komen over de
mogelijkheden.

 
Nieuwe privacy wetgeving
 
Vanwege de nieuwe privacywetgeving is
MMedical genoodzaakt om het een en
ander aan u te melden. Zoals u zich kunt
voorstellen kan MMedical haar
werkzaamheden niet uitoefenen zonder
bepaalde persoonsgegevens te
verwerken. De bescherming van de
privacy van onze kandidaten en klanten
is voor ons van essentieel belang.
MMedical behandelt en beveiligt
persoonsgegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid.
 
Voor additionele informatie kunt op onze
Cookies & Privacy terecht.
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U ontvangt deze mail omdat u zich aangemeld heeft op de website van MMedical Employment Agency.

 Indien u geen mail meer wenst te ontvangen, dan horen wij dat graag.
  

 
Onze contactgegevens zijn:

 MMedical Employment Agency
 Postbus 85553

 2508 CG Den Haag
 Nederland
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