Antes de mais passo a apresentar-nos - A PCQ Recruitment é uma empresa líder em
recrutamento de enfermeiros para o Reino Unido e Irlanda. Recrutamos enfermeiros
para Hospitais e Nursing Homes tendo na área hospitalar vagas em múltiplos serviços
como por exemplo internamento, bloco operatório e cuidados intensivos. Encontramonos sediados na Irlanda mas possuímos igualmente escritórios em Portugal, Espanha,
Polónia, e Roménia tendo em breve igualmente em Itália, Hungria e Croácia uma vez
que trabalhamos também com candidatos destes países.
As maiores vantagens em trabalhar como enfermeiro no Reino Unido e Irlanda são:
melhores remunerações, progressão de carreira e formação contínua e
maioritariamente gratuita. Fornecemos ajuda durante todo o processo de candidatura,
mesmo com o registo na ordem dos enfermeiros do país para onde o candidato
pretenda ir (NMC ou NMBI). Somos diferentes, porque cada enfermeiro é tratado de
forma individual e fazemos tudo o possível para que se sinta apoiado durante esta nova
fase da sua vida. A nossa preocupação começa com o primeiro contato e não termina
quando o candidato chega ao novo emprego que escolheu. Iremos recebê-lo no
aeroporto e ajudaremos com tudo o que o mesmo precisar para começar a vida noutro
país, mesmo após vários meses. Queremos sempre saber como se encontra e faremos o
possível para o ajudar e por isso estamos sempre disponíveis nos nossos escritórios em
Lisboa e Porto.
O nosso intuito seria divulgar a nossa empresa junto dos estudantes assim como dar a
conhecer o nosso próximo projecto de recrutamento de Enfermagem em Lisboa. Neste
momento pretendemos divulgar uma oferta de emprego para Inglaterra pelo que
iremos proporcionar aos candidatos que eventualmente estejam interessados, a
possibilidade de estarem presentes numa entrevista feita diretamente por 2
representantes de um hospital público do Reino Unido.
As entrevistas irão decorrer no dia 6 de Abril em Lisboa. O Hospital irá entrevistar
estudantes do 4º ano de Enfermagem além de recém licenciados e enfermeiros com
experiência.
Ficaremos a aguardar da possibilidade e de que forma poderemos divulgar todos os
detalhes referentes a esta oferta.
Ficarei então a aguardar uma resposta da vossa parte. Junto envio os meus contactos
caso surja alguma dúvida.

Sem mais assunto, despeço-me com os melhores cumprimentos.
Grata pela atenção dispensada.
Vanda Condeça
PCQ Recruitment
Website – http://www.pcqrecruitment.com/
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