RFF

BLOCO PORTO

OFERTA DE EMPREGO
Enfermeiros (M/F) para Bloco Operatório. PORTO CIDADE
DESCRIÇÃO:
Junte-se a um dos melhores Hospitais do Pais e a da Peninsula Iberica.
Recrutamos (5VAGAS) enfermeiros com mínimo 3 anos de experiência em Bloco

PERFIL DO CANDIDATO(A) :
✓

3 anos de experiência em Bloco, (Valencias de anestesia, circulação e instrumentista, são mais-valias)
obrigatorio

✓ Inscrição na O.E.P.
✓ Licenciatura em enfermagem
✓ Disponibelidade para 20h ou 40h

OFERECEMOS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Excelente equipa
Possibilidade de Part-time ou Full-time, você escolhe
Vencimento compatível com a experiência
Formações no âmbito profissional
Possibilidade de horas extras
Disponibilidade de contratação com acumulação de horas(caso seja o desejo do candidato)

NOTA : Para se candidatar a esta oferta, deve enviar o seu cv em ingles para info@flexonsolutions.com REF
BLOCO PORTO

RFF

GASTRO

OFERTA DE EMPREGO
ENFERMEIROS DE GASTROENTOLOGIA
PORTO (URGENTE)
DESCRIÇÃO:
Recrutamos para a nossa unidade do Porto , enfermeiros para Gastro com experiência comprovada em exames
especiais.

PERFIL DO CANDIDATO(A) :
 Licenciatura em enfermagem
 Experiência em exames especiais de gastro (FACTOR IMPORTANTE)
 Experiência em gastro igual ou superior a 12 meses
 Disponibilidade para 20h ou 40h

OFERECEMOS:
 Bom ambiente de trabalho
 Formações profissionais
 Crescimento na carreira
 Outros benefícios a abordar em entrevista

NOTA : Para se candidatar a esta oferta, deve enviar o seu cv em ingles para info@flexonsolutions.com REF
GASTRO

RFF

NEOPORTO

OFERTA DE EMPREGO
ENFERMAGEM Urgência Pediatrica ou NEONATOLOGIA
DESCRIÇÃO:
Este é um Hospital de grande referencia a nível regional e nacional, que recruta enfermeiros de Urgência
Pediatrica ou NEONATOLOGIA
5 VAGAS

PERFIL DO CANDIDATO(A) :
 Licenciatura em enfermagem concluido


Experiência mínima de 2 anos em serviço de Neonatologia (Obrigatorio) ou Urgencia Pediatrica

OFERECEMOS:
 - 20 ou 40H semanais, depende do perfil/experiência do candidato
 - Formações profissionais
 - Oportunidade de fazer parte de um dos melhores Hospitais do pais
 - Entre outras regalias a abordar em entrevista
NOTA : Para se candidatar a esta oferta, deve enviar o seu cv em ingles para info@flexonsolutions.com REF
NEOPORTO

