
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια 
εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο 
της Λεμεσού και διαθέτει σύγχρονες υποδομές Χειρουργικών Μονάδων, 
Διαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάμιλλων με αυτών άλλων σύγχρονων Νοσοκομείων του 
εξωτερικού. 

Είναι Διαπιστευμένο από τον Οργανισμό Διαπίστευσης Νοσοκομείων CHKS 
του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2012, σύμφωνα με το CHKS Accreditation 
Programme for Health and Care Organisations, για την ολική ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Διατηρεί συνεργασία με περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες 
Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της 
ιατρικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διαθέτει 152 πλήρως 
εξοπλισμένες κλίνες και απασχολεί πέραν των 500 εργαζομένων  
πλήρους απασχόλησης.

Ιατρική Διεύθυνση – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Ιατρούς Αναισθησιολόγους για ενίσχυση  
της ομάδας Αναισθησιολόγων που εργοδοτεί (Κωδικός Εργοδότησης DANAES-01).

• Ο Αναισθησιολόγος προάγει και εξασφαλίζει την πρόσβαση του 
ασθενή σε ποιοτική αναισθησιολογική υπηρεσία και συγκεκριμένα 
στους ειδικούς τομείς της Γενικής Αναισθησίας, Περιοχικής  
Αναισθησίας, Αναζωογόνησης (ενήλικες/παιδιά/νεογνά). 

• Έχει την ευθύνη για την προεγχειρητική εκτίμηση και αγωγή,  
ιατρική αντιμετώπιση της αναισθητικής διαδικασίας και του  
ασθενούς διεγχειρητικά και παρακολούθηση της πορείας της 
χορηγούμενης αναισθησίας κατά συχνά διαστήματα.  

• Συμμετέχει προσωπικά στην εισαγωγή και αφύπνιση του ασθενή  
και παραμένει σε φυσική διαθεσιμότητα για την άμεση διάγνωση  
και αντιμετώπιση επείγουσων καταστάσεων. 

• Έχει την ευθύνη για τη μετεγχειρητική εκτίμηση και αγωγή, αλλά  
και για την ιατρική καθοδήγηση οποιουδήποτε μη Ιατρού, που  
βοηθά στην παροχή αναισθησιολογικών υπηρεσιών στον ασθενή.

1. Πτυχίο στην Ιατρική.
2. Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
3. Αναγνώριση ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
4. Ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο  

Ιατρικό Σύλλογο.
5. Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε παρόμοια θέση.
6. Πιστοποιητικό ALS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ είναι πλεονέκτημα.
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
8. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας  

στον γραπτό και προφορικό λόγο.
9. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής, το οποίο περιλαμβάνει  
τα ακόλουθα: 

1. Σταθερός μηνιαίος βασικός μισθός.
2. 13ος μισθός.
3. Συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας με ευνοϊκό ποσοστό από τον εργοδότη.
4. Συμμετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

Εργοδοτουμένων (ευνοϊκές καλύψεις για ενδο-νοσοκομειακή  
και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη στην Κύπρο και το εξωτερικό, 
κάλυψη μελών της οικογένειας).

5. Ετήσια άδεια 24 ημερών με πλήρεις απολαβές.
6. Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
7. Δυνατότητα αναθεώρησης μισθού βάσει απόδοσης.
8. Κάλυψη εξόδων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Professional Indemnity) 

του εργοδοτουμένου.
9. Συμμετοχή στο πλάνο Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιατρών 

(Continuing Medical Education).

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε πρόσφατο 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης  
DANAES-01, μέσω του πεδίου Καριέρα στην ιστοσελίδα της Πολυκλινικής 
www.ygiapolyclinic.com 

ή

Σε κλειστό φάκελο στη 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ, 
Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός, Κύπρος.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων θα επικοινωνήσουμε  
με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης  
για να οριστεί συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον  
σύνδεσμο careers@ygiapolyclinic.com, ή να επικοινωνήσετε  
με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ  
στα τηλ. 25 884758 / 25 884655.
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