2 ENFERMEIROS PARA FRANÇA
Recrutamos 2 ENFERMEIROS/AS (as candidaturas de PRINCIPIANTES são
aceites também) para França ( região Auvérnia / Ródano ), para exercerem
actividade em Lar de 3ª Idade.
Trata-se de um antigo convento com 53 quartos atualmente dirigido por
uma jovem diretora formada em recursos humanos numa atmosfera humana
de respeito mutuo e sediado numa pequena vila rural da Auvérnia ( ca. 3700
habitantes)
Tendo empregado dois enfermeiros portugueses que lhe deram inteira
satisfação, a Direção do Estabelecimento pensou em continuar essa
experiência recrutando de novo dois enfermeiros vindos de Portugal.
O trabalho é a tempo completo e a termo incerto.
O salário para um principiante é na casa dos 1800 euros líquidos. Para um
enfermeiro/a com mais experiência indique por favor o seu pedido de salário
que será estudado pela diretora.
O alojamento durante os dois primeiros meses será organizado pelo
empregador. Após esses dois meses, a/o enfermeira/o terá de se alojar por
conta própria o que é fácil na região (rural) por um preço módico.
Requisitos:

-

Diploma de licenciatura em enfermagem;
Nacionalidade EU
a inscrição na Ordem dos Enfermeiros não é exigida
vontade de aprender o francês : a Diretora organizará os cursos a propor
aos futuros empregados

- um nivel de A2 em francês seria bom para começar, mas a motivação é
mais importante que o nível atual

- um nível d’inglês c1 será exigido para os candidatos/as que não sejam
fluentes em francês.

- qualidades humanas e investimento profissional
- as entrevistas serão feitas por Skype com os recrutadores em Portugal
(em poruguês) e em França (em inglês com a Diretora e em francês ou
português com o recrutador)

Início das funções: imediata (ASAP)
Pede-se aos interessados/as que enviem a sua candidatura, com currículo
em português e/ou inglês (se tiverem em francês, evidentemente também
poderá ser lido com muito gosto) e, para o endereço de email:
enfermeirofr@rh-experts.fr .
Se tiver algumas dúvidas pode contatar a carla@rh-experts.fr ou o
ricardo@rh-experts.fr ou o nosso parceiro em França José Diniz por mail
diniz@rh-experts.fr ou por telefone (+33 139 220 374) ou telemovel (+33 662
660 374)

