A.P.S.T. de Loir et Cher, Serviço de Prevenção e Saúde no Trabalho, França
- Région Centre Val de Loire - recruta
www.apst41.fr

MÉDICO/A DO TRABALHO

Ao serviço de cerca de 6.000 empresas e de 60.000 trabalhadores, a A.P.S.T.
41, Associação de Prevenção e de Saúde no Trabalho do Loir-et-Cher,
integra 80 trabalhadores organizados em equipas pluridisciplinares proactivas onde desenvolvem funções 18 médicos do trabalho (4 destes
profissionais são portugueses), 7 enfermeiros do trabalho, bem como
especialistas em prevenção : ergonomistas, psicólogos do trabalho,
engenheiros de higiene e segurança e técnicos de prevenção.
Enviar candidatura para :
A.P.S.T. Loir-et-Cher
Mme Sabine FOUQUART
1 rue Michel Bégon
F41018 Blois cedex
FRANCE
Tel : 00332 54 52 77 85
Mail : s.fouquart@apst41.fr

Descrição do Posto de Trabalho
Com o apoio de secretárias clínicas e de enfermeiros do trabalho, o(a)
médico(a) terá como funções: vigilância de saúde dos trabalhadores das
empresas aderentes, intervenção no quadro das acções em meio laboral,
nomeadamente a visita às empresas, o estudo do posto de trabalho e a
análise dos riscos profissionais…

Requisitos
De acordo com os critérios do Conselho da Ordem dos Médicos, o(a)
candidato(a) deverá ser titular do Diploma de Medicina Geral, bem como do
Diploma Universitário de Especialista em Medicina do Trabalho e ter, no
mínimo, 5 anos de experiência profissional.
Perfil pessoal e profissional
Boa capacidade de comunicação e de relação social, interesse e/ou
apetência pelo trabalho de equipa, iniciativa para propor e participar em
acções que visem a melhoria do seu desempenho profissional. Bom domínio
da língua francesa bons conhecimentos informáticos que permitam a
utilização do software médico, internet, mensagens, Word, Excel… Possuir carta
de condução de veículos ligeiros.

Benefícios











Salário atractivo, de acordo com a experiencia profissional
Acompanhamento durante o processo de instalação em França
(procura de alojamento, de escolas para o (s) filhos (s), formalidades
administrativas …)
Sistema complementar de saúde
Vantagens do Comité de empresa
Utilização de viaturas e de computador portátil da APST 41
Contrato de trabalho por tempo indeterminado
Flexibilidade na gestão do tempo de trabalho : a tempo inteiro ou a
tempo parcial, direito a férias de acordo com a lei, dias de repouso
suplementar (até ao máximo de 11 dias por ano).
Plano personalizado de formação e acesso ao serviço de
documentação.
No coração dos castelos do Loire, a 1h30m de Paris,
encontrará um estilo de vida calmo e agradável, numa
região central privilegiada pelas suas boas infra-estruturas
(auto-estradas, aeroportos, estações de caminho-de-ferro)

