1- Enfermeiro/a Bruxelas
A TAFIFE, Gestão de Serviços Lda, está recrutar profissionais de Enfermagem para
prestigiada empresa de cuidados a domicílio com especialização na área da
reeducação diabética e cuidado de feridas complexas em Bruxelas.
(M/F)
Perfil pretendido:
- Licenciatura em Enfermagem;
- Disponibilidade (se necessário) para aprender francês.;
- Bons conhecimentos de Francês (preferencial);
- Motivação para uma carreira internacional;
- Gosto pelo trabalho na área de reeducação diabética e cuidado de feridas
complexas ao domicílio.
Horário: horário semanal de 38h, das 7h às 15h
Oferece-se:
- Salário para a função de acordo com a legislação belga;
- Viatura; telemóvel; formação adequada;
- Legalização do processo de reconhecimento académico;
- Apoio: na procura de alojamento, abertura de conta, seguros, etc.
- Em caso de necessidade comparticipação nos custos de aprendizagem de francês de
nível B1;
- Pagamento da viagem de ida (avião).
Os candidatos que reúnam estas características deverão enviar CV e comprovativo
de habilitações/Estágios com a refª "ENF.Bruxelas" para:
recrutamentos@timepeople.pt

2- Enfermeiro/a Bélgica
A TAFIFE, Gestão de Serviços Lda, está recrutar profissionais de Enfermagem (M/F)
para o maior Hospital Universitário da Região Francófona na Bélgica.
Perfil pretendido
- Licenciatura em Enfermagem;
- Disponibilidade para aprender Francês e iniciar funções no país no prazo de 3-4
meses;
- Bons conhecimentos de Francês (preferencial);
- Motivação para uma carreira internacional.
Oferece-se
- Contrato de trabalho diretamente com o hospital por tempo indeterminado;
- Remuneração global anual superior a 34000 euros, acrescida de subsídio de noites,
fins-de-semana e feriados, subsídio de transporte e cheques-refeição, viagem de
avião Portugal-Bélgica;
- Apoio na integração durante os primeiros meses, com colaborador presencial
(inscrição em entidades oficiais, apoio na procura de alojamento e restantes
condições inerentes à vida na Bélgica);
- Tratamento de todo o processo de legalização;
- Apoio na formação em Francês.

Os candidatos que reúnam estas características deverão enviar CV e comprovativo
de habilitações/Estágios com a refª "ENFERMAGEM-BL" para:
recrutamentos@timepeople.pt

Agradeço a vossa colaboração,
Melhores cumprimentos,
Joaquina Fortunato

