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Nieuwsbrief Mei 2016
Werving en Selectie in Scandinavië

Sinds ongeveer een maand is MMedical werkzaam in Noorwegen en Zweden. Wij
 werken hier zowel met een lokale partner als verschillende zorginstellingen. De
 landen worden getypeerd door hun hoge standaard van leven, educatie en
 gezondheidszorg. Voornamelijk de werken -leven verhouding is iets wat artsen erg
 aantrekt in deze landen. Daarnaast is de adembenemende natuur voor velen een
 reden om het avontuur hier aan te gaan. De vraag naar artsen en verpleegkundigen
 is erg groot vanwege met name de relatief lage bevolkingsdichtheid. Hierdoor is er
 een breed aanbod aan specialisten en huisartsen vacatures, zowel in de grote
 steden als in de berggebieden. Vanwege de socioculturele overeenkomstige
 achtergrond met onze Noorderburen is er goede aansluiting met de Nederlandse
 manier van leven. Daarnaast is er uitgebreide begeleiding in het leren van de taal en
 de accommodatie ter plaatse, om de overgang te vergemakkelijken. Mocht u
 geïnteresseerd zijn in een nieuwe ervaring in het hoge Noorden, neem dan
 laagdrempelig contact op met een van onze Recruitment Consultants.

Hartelijk groet,
 Het team van MMedical

Taalcursussen en instituten

Een nieuwe carrière beginnen 
buiten onze landsgrenzen betekent 
niet alleen het hebben van een 
nieuwe baan. Voor het goed kunnen 
uitvoeren van uw beroep, is  een 
juiste kennis en vaardigheid van de 
taal een vereiste. MMedical heeft 
daarom 2  nieuwe partners die u 
begeleiden en helpen bij het 
aanleren van de taal en de  
medische terminologie. We stellen ze 
kort aan u voor:

- Duits: Duits-taalinstituut dat 
met veel passie, enthousiasme 
en persoonlijkheid, werkt aan 
zowel het algemene Duits en 
het medisch Duits. Het 
taalinstituut  bereidt u, in uw 
tempo, volledig voor op uw 
Goethe examen en de Duitse  
werkvloer. Voor vragen, kunt u 
contact zoeken met uw 
contactpersoon van  Mmedical.
- Frans: Een Frans-taalinstituut 
waarbij u, na voorwerk in 
Nederland, in een week tijd 1 
op 1 intensief voorbereid wordt 
op het (medisch) Frans van uw  
specialisme. U oefent met het 
voeren van anamnese, 
intercollegiaal overleg  en het 
gesprek dat u zult moeten 
voeren met de Franse Orde des 
Médecins.

Lees meer...

Internationale CV Service

 MMedical biedt sinds korte tijd een 
medische CV service aan. Dit 
houdt in dat we  uitgebreid 
begeleiden in het proces dat 
komt kijken bij het maken van 
een  hoogstaand internationaal 
CV. Artsen leveren hun huidige 
CV samen met de  benodigde 
documenten aan en MMedical 
zorgt voor een op maat 
gemaakt  document voor de 
internationale arbeidsmarkt. 
Begeleiding in het opstellen van 
een goed CV kan erg handig zijn in 
het geval van  tijdgebrek bij een 
drukke baan of te weinig kennis 
van de norm in de regio waar  
artsen werkzaam willen zijn. De 
afgelopen jaren hebben we door 
middel van breed  onderzoek per 
land precies in kaart kunnen 
brengen wat de lokale vereisten 
zijn  voor een goed CV. Daarnaast 
hebben we inmiddels veel 
ervaring in de terminologie van 
de  internationale medische 
wereld. Hierdoor zijn we nu in staat 
deze service op niveau  aan te 
bieden.
Een hoogstaand medisch CV is uw 
directe visitekaartje waarmee de 
kansen op het  vinden van de 
ideale positie aanzienlijk vergroot 
wordt. We zijn enthousiast door  
middel van deze service hierin een 
rol te kunnen spelen.
Lees meer...
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