Enfermagem

A Elevus está a selecionar para um dos principais fornecedores de serviços
de saúde do Reino Unido Enfermeiros (m/f) para trabalhar no sistema nacional
de saúde britânico.
Perfil do Candidato(a)
- Licenciatura em Enfermagem
- Experiência profissional de pelo menos 6 meses (será considerada a
experiência em estágios de âmbito académico)
- Com processo de pedido de PIN submetido no NMC (Nursing and Midwifery
Council) no UK ou preferencialmente já ter obtido o PIN (enfermeiro já
registado no UK).
- Nível B2 em Inglês
- Motivado(a) para fazer carreira como Enfermeiro(a) no Reino Unido
Oferta
- Formação inicial de 3 dias gratuita com despesas de alojamento e subsídio de
alimentação suportados pelo empregador
- Pedido e emissão do registo criminal no UK (DBS)
- Uniforme
- Assistência na viagem e na procura de alojamento
- Salários de acordo com a experiência do candidato, pagos quinzenalmente.
- Pagamento por doença, esquema de pensões, subsídio de férias, aumentos
automáticos por antiguidade na função.
- Contrato permanente com no mínimo 35 horas por semana
- Possibilidade de trabalhar mais horas por semana (média de 47h semanais)
- Vários locais de trabalho no Reino Unido.
Se pretendes fazer uma carreira de sucesso no Reino Unido envia-nos o teu
CV em Inglês para rh.coimbra@elevus.pt

Auxiliares de Geriatria

A Elevus está a selecionar para um dos principais fornecedores de serviços de saúde do
Reino Unido Auxiliares de Geriatria (m/f) para trabalhar em Lares e Unidades de
Cuidados Continuados em vários pontos do Reino Unido.

Perfil do Candidato(a) - critérios obrigatórios
- Experiência profissional de pelo menos 3 meses como auxiliar de Geriatria (será
também considerada a experiência, desde que comprovada, como Cuidador Informal)
- Nível B2 em Inglês
- Motivado(a) para trabalhar no Reino Unido

Oferta
- Formação inicial de 3 dias gratuita com despesas de alojamento e subsídio de
alimentação suportados pelo empregador
- Pedido e emissão do registo criminal no UK (DBS)
- Uniforme
- Assistência na viagem e na procura de alojamento
- Salários de acordo com a experiência do candidato, pagos quinzenalmente.
- Pagamento por doença, esquema de pensões, subsídio de férias.
- Contrato permanente com no mínimo 35 horas por semana.
- Vários locais de trabalho no Reino Unido.

Se pretendes fazer uma carreira de sucesso no Reino Unido envia-nos o teu CV em Inglês
para rh.coimbra@elevus.pt

