
 

Medicale 
Îndeplinirea nevoilor medicale ale oaspeților și echipajului nostru reprezintă principala noastră prioritate. Când apar lucruri 
neprevăzute, echipa noastră medicală intervine prompt! Lucrând într-un centru medical bine dotat la bordul vasului, 
medicii și asistentele noastre medicale se străduiesc să intervină prompt și să ofere îngrijiri primare.  
Dacă ești medic cu instruire post-universitară de minim trei ani în domenii care includ Intervenții medicale de urgență, 
Medicină internă sau Medicină de familie sau dacă ești asistentă medicală cu experiență de minim trei ani la primiri 
urgențe sau la Terapie Intensivă, cu certificare ACLS și BLS și vrei să faci parte din această echipă dinamică, te rugăm să 
studiezi oportunitățile noastre interesante.  
 
ÎNTREBĂRI FRECVENTE  
Am nevoie de o autorizație specială pentru a lucra la bord?  

Autorizația de asistentă sau de medic pe care o deții deja este valabilă la bord (și trebuie să rămână valabilă pe 
durata întregii perioade contractuale). Nu este necesară nicio autorizație specială pentru a te angaja la bordul 
vasului.  
 

Compania oferă asigurare în caz de malpraxis? 
Celebrity Cruises oferă asigurare gratuită în caz de malpraxis. 
 

Care este programul? Cât de des sunt apelat pe timpul nopții? 
Medicii și asistentele medicale lucrează în ture de la orele 8:00 am la orele 11:00 am și de la orele 3:00 pm la orele 
6 pm și preiau apeluri și în afara orelor de program. Turele se rotesc astfel încât să permită angajaților să aibă și 
timp liber.   
 

Care este durata contractelor? Cât timp liber pot avea între contracte? 
Contractele pentru medici și asistente medicale au durata de șase luni. De obicei, personalul nostru are între  4 și 8 
săptămâni libere între contracte.  
 

Ce echipamente sunt disponibile în centrul medical? 
Centrul medical este dotat cu defibrilator/monitoare, EKG cu 12 derivații, ventilator cu oximetre, pompe de infuzie, 
nebulizatori, glucometre, echipament de laborator, un aparat portabil de radiografie, precum și o gamă vastă de 
medicamente și dotări.  
 

Când și cum debarcați un pacient care are o urgență medicală? 
Când un pacient este prea bolnav pentru a putea rămâne la bord, medicul poate alege să debarce pacientul la o 
facilitate de pe țărm. Metoda de debarcare variază în funcție de starea pacientului, de locația geografică a vasului 
și de condițiile meteorologice, precum și de capacitățile celor mai apropiate facilități de pe uscat.  
 

Care este perioada de instruire? Cine va fi responsabil să mă instruiască? Cui îi raportez? 
Noii medici și noile asistente medicale vor primi instruire pe post în primele săptămâni de angajare la bord. Medicii 
sunt instruiți de (și raportează către) medicul șef, iar asistentele sunt instruite de (și raportează către) asistenta șefă.  
 

Există posibilitatea de promovare? 
Da! Promovarea în funcția de medic șef sau de asistentă șefă este posibilă cu recomandarea medicului 
șef/asistentei șefă  și pe baza rezultatelor remarcabile; conform așteptărilor, promovarea se face și în funcție de 
nevoia de personal.  

Voi primi cazare într-o cabină privată? Sunt disponibile servicii în cabină? Dar mese? 
Da, medicii și asistentele medicale se bucură de o cabină privată și beneficiază de servicii zilnice și de mese 
gratuite.  
 

Societatea suportă costurile mele de deplasare spre și dinspre vas? 
Da, pentru medici și asistente medicale, Celebrity Cruises va face aranjamentele și va suporta biletul de avion spre 
și dinspre vas, la îmbarcare și debarcare.  
 

Compania îmi va asigura uniformele? 



Da, vă vom asigura uniformele. 
 

Am acces în zona oaspeților? 
Medicii și asistentele medicale au acces limitat în zona oaspeților. Țineți minte că oaspeții au întotdeauna prioritate! 
Cazinourile, piscinele și piscinele cu jacuzzi sunt doar pentru oaspeți. 
 

Care este politica privind remunerațiile? Voi primi banii în numerar? Cum voi face transferul bancar? Trebuie să 
deschid un cont bancar american? 

Atât medicii, cât și asistentele medicale câștigă salarii lunare foarte competitive. Dacă dorești să știi mai multe 
detalii despre posibilitatea de a câștiga un salariu bun, te invităm să aplici pentru un post disponibil, iar persoana 
care face recrutările va fi bucuroasă să discute respectiva opțiune cu tine în cadrul unui interviu. Dați click aici (link-
ul către secțiunea “Salariul”) pentru mai multe detalii despre plata salariului și pentru a afla mai multe despre cum 
îți poți proteja câștigurile.  
 

Cum mă poate găsi familia în caz de urgență? Ce se întâmplă dacă mă văd obligat să părăsesc vasul din cauza 
unei urgențe? 

În momentul angajării, vei primi un număr de telefon de acces la care să te poată contacta familia, în caz de 
urgență; este un număr de telefon disponibil 24 de ore pe zi, iar în caz de apelare, persoana responsabilă va 
contacta vasul. 
În caz de urgențe în familie, Celebrity Cruises va oferi cazare la cererea membrilor echipajului.  
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