CPL Healthcare - Enfermagem
CPL Healthcare é uma agência de recrutamento com mais de 20 anos de experiência dedicada a
encontrar profissionais de enfermagem para hospitais e centros de Saúde.
A nossa oferta de serviços baseia-se na honestidade em tudo o que fazemos, o que nos permitiu ao
construir uma presença global no mundo da enfermagem longo dos anos e oferecer aos nossos
candidatos um número sem precedentes de postos de trabalho em todas as especialidades.
Acreditamos que a chave para uma contratação bem sucedida, tanto com os nossos clientes como
com os nossos candidatos, é a obtenção de uma compreensão global dos principais critérios e
requisitos de ambas as partes. Por isso, oferecemos aos nossos enfermeiros:









Atenção individualizada para com todos os enfermeiros. Nos esforçamos para ter uma
compreensão clara dos seus objetivos de carreira, das suas expectativas e do tipo de
posição que você procura. Uma vez completada esta etapa procuramos ir ao mercado para
encontrar oportunidades que atendam às suas necessidades.
Entrevistas periódicas realizadas em Portugal, de modo a facilitar ao candidato todo o
processo.
Contacto com consultores portugueses para o caso de surgirem dúvidas ou ser necessária
uma ajuda extra.
Ajuda na procura de alojamento e aconselhamento com a documentação para o registo nas
ordens dos enfermeiros estrangeiras.
Preparação para as entrevistas.
Vagas de enfermagem permanentes e com salários muito competitivos que incluem bónus
anuais.
Postos de trabalho no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Qatar
e Dubai.

Os centros hospitalares com que trabalhamos encontram-se entre os mais prestigiados, oferecendo
formação para os enfermeiros, especialmente durante os primeiros meses, de modo de assegurar
uma boa adaptação. Apostam nos enfermeiros portugueses e na sua progressão profissional.
TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS SÃO GRATUITOS PARA OS CANDIDATOS.
www.cplhealthcare.com
irina.freitas@cplhealthcare.com
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Cambridge University Hospital volta a recrutar enfermeiros
Portugueses. *OFERTA DE PACOTE IELTS*
São mais de 30 as vagas para enfermeiros portugueses no hospital universitário de
Cambridge, no Reino Unido. Entrevistas em Portugal a 1 de Fevereiro.
A CPL Healthcare está a recrutar em Portugal enfermeiros com e sem experiência para
desempenhar funções no NHS Cambridge University Hospital, situado em Cambridge, no
Reino Unido. São mais de 30 vagas permanentes a tempo inteiro em Cuidados a Idosos,
Endoscopia, Medicina, Cirurgia, Ortopedia, Unidade de Cuidados Intermédios, Unidade de
Transplantes e Bloco Operatório.
ENTREVISTAS EM PORTUGAL NO DIA 1 DE FEVEREIRO
Excelentes condições salariais e benefícios:
•
Salários atractivos, entre 21,909£ e 28,462£;
•
Oferta de pacote IELTS: curso de preparação + exame
•
1 mês de alojamento gratuito;
•
600£ de ajuda de deslocalização;
•
•
•
•

Livre acesso ao Fitness Centre;
Programa inicial de acolhimento e integração;
Ajuda financeira para o transporte para a entrevista através do Eures.
Excelentes oportunidades de de progressão profissional.

Requisitos:
 Enfermeiros COM EXPERIÊNCIA OU RECÉM-LICENCIADOS
 Bom domínio da língua inglesa (nível B2 ou mais)

Localizado pitoresca cidade de Cambridge a cerca de 45 minutos do aeroporto Stansted de
Londres, O Cambridge University Hospital e é um dos maiores e mais conceituados do Reino
Unido, com reputação a nível mundial. A cidade de Cambridge foi considerada em 2014,
segundo o Relatório The Centre for Cities, a melhor cidade do Reino Unido para se viver e
trabalhar, oferecendo um excelente equilibrio entre a vida pessoal e profissional.
A CPL Healthcare, assegura apoio e aconselhamento aos candidatos durante o processo de
recrutamento sob a forma de preparação para as entrevistas em inglês e assistência no
registo no NMC - Nursing and Midwifery & Council.
Os interessados devem enviar
(irina.freitas@cplhealthcare.com)

o

CV

em

inglês

para

Irina

Freitas

