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Viitorul d-voastra 
ln Franta 1ncepe acum! 

Medicis Consult - cabinet specializat În recruta re medicalo, 
cauta Medici de medicina muncii pentru servicii de prevenfie 
situate pe tot teritoriul Fran fei. Colaborom cu cele mai impor
tante servicii de prevenfie din Franfa, cu unele având contracte 
de exclusivitate, cum ar fi ACMS (cel mai mare serviciu de pre
venfie din Franfa, aflat În regiunea Île de France) 



Dana (Bucuresti) 
Medic de medicina muncii 

0 cunosc pe Miidtilina Cod ica (Medicis Consult) de 
aproximativ 7 ani. Ne-am cunoscut la o conferintii 
la la~i, unde ea mi-a povestit despre cum lucreazii 

medicii de medicina muncii din Franta. Am hotiirât 
atunci cii vreau ~i eu sii lucrez În alta torii, consid

erând cii acesta este /ucrul cel mai indicat pentru a 
mii dezvolta profesional ~i pentru a-mi face meseria 

cât mai frumos ~i corect. 

Mi-au trebuit mufti ani sii-mi foc bagajele, dar onu/ 
acesta am reu~it. cu ajutorul Miidiilinei, sii mii mut 
la Strasbourg, unde lucrez Într-un centru frumos ~i 
unde am independenta indispensabilii unui medic 
de Medicina Muncii. Miidiilina m-a acompaniat În 

tot acest demers, fiind prezenta lângii mine la 
prima Întâlnire cu directorul ~i cu resursele umane, 

luc ru core m-a ajutat foarte mult. 

o recomand cu drag pe Mado/ina Codica oricarui 
medic ce vrea sa faca acest pas, pentru ca-~i 

face treaba cu profesionalism, tinllnd cont atllt 
de cererile angajatorului froncez, elit ~; de 

dorintele ~; nevoi/e medicului romlln. 

ANCA (/a!ji) 
Medic de medicina muncii 

'' 
Dupa o experientii de 7 ani de zile cii medic de 

muncii În România, am hotiirât sii foc o 
schimbare În viata mea profesionalii $im-am 

decis sii /ucrez În Fran ta. 

actat-o pe Miidiilina Cod ica $i mi-a 
prOf[!!! un post În çg.a~ardantii cu 

(ca re nu au fast putffle). · 
du rata 

Avantajele dumneavoastra 
colaborând cu MEDICIS CONSULT ca medic de medicina muncii în Franta Anca (Timi!joara) 

Medic de medicina muncii 

Mii numesc Anca, su nt medic de medicina muncii, 
am profesat ca specialist din 2007 În Timio~oara 
$i actualmente su nt În Fran ta, la Strasbourg, 
Într-o mare asociatie de medicina muncii. 

Îi multumesc pe aceastii cale Încii o data 
Miidiilinei, de la Medicis Consult. core m-a 
sprijinit foarte mult În demersurile fiicute de mine 
atunci când m-am hotiirât sii vin În Fran ta, core a 
dot dovadii de profesionalism $i core m-a 
Îndrumat la fiecare pas spre interviu! 

Foarte important pt mine a fast faptul cii m-a 
Însotit la primul interviu cu angajatorul ~i asta 
mi-a dot curaj În momentul respectiv $i dupa! 

Vreau sa mentionez ca tot ce am discutat cu 
Mado/ina (propunerea de post, de sa/ariu, etc) 
s-a verificat 1i la interviu deci concluzia mea 
este ca am facut cea mai buna alegere ! 

'' 
Elena (Bucure!jti) 
Medic de medicina muncii 

Multumesc echipei Medicis Consult ~i mai ales 
Miidiilinei Codica pentru su port, sinceritate $i nu 
În ultimul rând pen tru profesionalismul de core a 
dot dovadii de la Începutu/ demersu/ui pânii la 
instalaœa mea ca medic de muncii În F.ranta! 

Rec !:fTIOnd,FU ca/dura M dicis Consuttf""ift:'ror 
ce/or core ltor sa faca ace,sJ pas! 



RECRUT ARE 
DE MEDICI SPECIALI$TI ÎN EUROPA 

Madalina CODICA 
Fondator- Directeur Asociat 

0033 617 02 41 54 
m.codica@medicis-consult.com 

Scanati acest cod QR pen tru a sa/va datele mele 
de contact direct in telefonul dumneavoastra 
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www.medicis-consult.com 


