Don Heathcare BV. apoia os profissionais de saúde na Holanda.
O NOSSO PROCESSO
1. REQUISITOS:
- Antes de poder começar a trabalhar como profissional de saúde nos Países Baixos, tem de
cumprir os seguintes requisitos:
- Licenciatura em Enfermagem obtida num país da UE, que tem de ser validada no IDW
(International Diploma Valuation);
- Conhecimento da língua inglesa, nível A2 mínimo;
- Seja cidadão de um Estado-Membro da UE ou tenha uma licença de trabalho válida nos
Países Baixos.

2. ENVIE-NOS O SEU CURRÍCULO para: a.rietveld@donhealthcare.nl ou
eugeniormonteiro@sapo.pt e em caso de validação, entraremos em contato consigo dentro de
1 semana.

3. ENTREVISTA Se você vive na Holanda você será convidado para uma entrevista na nossa
sede em Cuijck e se viver no estrangeiro, uma entrevista skype será agendada. Em caso de
adequação, combinamos o seu perfil com o nosso cliente.

4. APRENDER HOLANDÊS NA NOSSA UNIVERSIDADE O estudo da língua holandesa é um
requisito básico para trabalhar como profissional de saúde nos Países Baixos e, por isso,
providenciamos um curso intensivo de língua holandesa de 3 meses na nossa Don Dutch
language college em Espanha ou Portugal. Esta formação privada é para todos os profissionais
de saúde e para todos os cidadãos da UE. Após este curso terá um nível B1 de holandês.

5. TRABALHAR NA HOLANDA Depois de concluir o curso de língua holandesa na nossa
faculdade em Espanha ou Portugal, você começará a trabalhar com um dos nossos clientes,
nos cuidados domiciliários, lares de idosos, hospitais, instituições de saúde mental.

6. O QUE OFERECEMOS?
- Contrato a tempo inteiro (36-40 horas por semana)
- Um salário bruto mensal inicial a partir de € 1902,93 - de acordo com os Acordos Nacionais
de Trabalho holandeses e este valor aumentará com base na sua experiência, idade e
formação académica.
- Don suportará os custos com a habitação na Holanda ou apoiará outra forma de acordo.

- Um subsídio anual de férias de 8,0%
- 24 dias úteis de férias por ano
- Coach durante o seu primeiro ano na Holanda que dará apoio nos aspetos práticas e
administrativos

