Enfermeiros para trabalhar em Guernsey – vários
departamentos
A Vitae Professionals®, maior empresa portuguesa de recrutamento em saúde - com
mais de 3000 candidatos colocados em 7 anos - está à procura de Enfermeiros
registados no NMC para trabalhar em Guernsey.

Diversas funções disponíveis:
cuidados intensivos,bloco operatório, departamento de emergência, enfermarias
médicas, enfermarias de reabilitação, saúde mental, outros.





Salários entre as £26.404 e as £45.173 anuais;
Bónus anual de £1.167 + bónus adicional de £3.000 após 2 e 4 anos de serviço;
Bónus de deslocação:

- Se alugar uma acomodação particular, terá direito a um montante fixo de £5.000, um
subsídio de aluguer superior a 2 anos e um subsídio de compra de casa, quando
aplicável.
- Acomodação partilhada subsidiada e um montante fixo de £500 para apoio de
deslocação;








Acomodação gratuita disponível;
Oferta de taxa anual do NMC;
Excelentes oportunidades de formação;
Estacionamento gratuito em toda a ilha;
Impostos muito baixos;
Excelente qualidade de vida com muito o que fazer e ver nesta grande ilha;
Ambiente acolhedor e seguro, com ótimas escolas para quem tem filhos.

Requisitos:




Registo no NMC;
Bom nível de inglês;
Boas referências.

Se já está a trabalhar no Reino Unido ou a pensar voltar ao país, aproveite esta nova
oportunidade de carreira e construa o seu futuro num local acolhedor, seguro e com
uma excelente qualidade de vida! Cvs para info@vitaeprofessionals.com.

Enfermeiros para Cuidados Intensivos – Guernsey

A Vitae Professionals®, maior empresa portuguesa de recrutamento em saúde - com mais de
3000 candidatos colocados em 7 anos - está à procura de Enfermeiros registados no NMC
para trabalhar em Guernsey em Cuidados Intensivos.

Oferta:





Salários entre as £26.404 e as £45.173 anuais;
Bónus anual de £1.167 + bónus adicional de £3.000 após 2 e 4 anos de serviço;
Bónus de deslocação:

- Se alugar uma acomodação particular, terá direito a um montante fixo de £5.000, um
subsídio de aluguer superior a 2 anos e um subsídio de compra de casa, quando aplicável.
- Acomodação partilhada subsidiada e um montante fixo de £500 para apoio de deslocação;








Acomodação gratuita disponível;
Oferta de taxa anual do NMC;
Excelentes oportunidades de formação;
Estacionamento gratuito em toda a ilha;
Impostos muito baixos;
Excelente qualidade de vida com muito o que fazer e ver nesta grande ilha;
Ambiente acolhedor e seguro, com ótimas escolas para quem tem filhos.

Requisitos:





Registo no NMC;
Experiência prévia necessária e reconhecida;
Bom nível de inglês;
Boas referências.

Candidate-se: info@vitaeprofessionals.com.

