ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης", προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου
αυτού και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους
τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει μία (1) θέση
Παιδοκαρδιολόγου, Επιμελητή Β’ με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου
χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών.
Απαραίτητα προσόντα :

(α) Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας ή Παιδιατρικής
(β) Εξειδίκευση ατην Παιδοκαρδιολογία.
(γ) Πιστοποίηση διενέργειας υπερηχοκαρδιογραφικών μελετών.
(δ) Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων.
(ε) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα :

(α) Προϋπηρεσία σε Παιδοκαρδιολογικό Νοσοκομείο.
(β) Εμπειρία στη διαχείριση παιδιατρικών ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού
σταδίου.
(γ) Επιστημονικό συγγραφικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, σχετική
αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1.
2.

Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφα :
- του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
- άλλων τίτλων σπουδών,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- του τίτλου ειδικότητας,
- της πιστοποίησης διενέργειας υπερηχοκαρδιογραφικών μελετών,
- της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
- της αστυνομικής ταυτότητας,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο
βιογραφικό σημείωμα.

3. Βεβαίωση good standing οικείου Ιατρικού Συλλόγου,
4. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων και γενικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
6. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτήν.
7. (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους) Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει, να υποβληθούν ή να αποσταλούν με
ταχυαποστολή, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα),
αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB ή CD), είτε ακόμη να αποσταλούν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των
υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493 103 ή +30-2109493 115).
Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

