Recrutamento de
Enfermeiros/as
para a Suíça
Acabaste a tua Licenciatura em Enfermagem? Estás desempregado? Ou procuras uma
oportunidade de Emprego? Tens sede de Aventura e gostavas de conhecer um País
diferente? Aqui está a tua oportunidade.
O Grupo TÖSS (na Suíça) está a recrutar
Enfermeiros para as várias Instituições do
Grupo.
As nossas Instituições são no distrito de
Zurique, são especializadas na prestação de
cuidados continuados em Psiquiatria Crónicos,
Psiquiatria Forense ou Geriatria Psiquiátrica.
O nosso Recrutamento disponibiliza-te um Plano de Apoio estruturado em três Fases
(consultar o Flyer com as condições do Plano de Apoio) de forma a que seja possível a tua
integração nos serviços ao mesmo tempo que aprendes a língua (neste caso o Alemão).
Pela experiência que fomos adquirindo nos
últimos anos com os vários Enfermeiros/as
que já integramos nos nossos serviços através
deste Plano de Apoio, num espaço de 5 a 7
meses o/a Enfermeiro/a está apto/a (no que
diz respeito à Língua Alemã) a desempenhar
as Funções de Enfermeiro/a, isto para
Enfermeiros/as que no início não tenham
conhecimento algum de alemão.
Além deste Plano de Apoio, também ajudamos na parte burocrática, como por exemplo:
•

Inscrição no Serviço de Migração para obtenção do Visto de Trabalho/Residência;

•

Abertura da Conta Bancária na Suíça;

•

Subscrição de um Seguro de Saúde Pessoal.
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Caso o/a Enfermeiro/a assim o deseje, também
disponibilizamos Alojamento e Alimentação
(ver condições no Flyer do Plano de Apoio).
A informação detalhada para as diferentes
Fases do Plano de Apoio (Salário, Curso de
Alemão e condições gerais), encontrarás nesse
mesmo Flyer. Caso tenhas alguma dúvida,
manda-nos um mail (pode ser em português), que nós esclarecemos.

De 10 a 14 de Fevereiro de 2019, teremos um representante nosso em
Portugal, que irá estar na Escola Superior de Saúde de Viseu, para que todos os
interessados na nossa proposta tenham a oportunidade de falar pessoalmente com ele,
possibilitando assim esclarecer todas as dúvidas que possam existir, bem como receber
informação de como todo o processo de recrutamento se desenrola e quais os passos
inerentes ao processo. Marca já a tua reunião através do mail.
Na semana do Recrutamento, é possível pedir por
Mail, o contacto telefónico que o nosso representante
irá utilizar nesses dias em Portugal, para facilitar a
comunicação.
A listagem da documentação obrigatória para
formalizar candidatura pode ser consultada no Flyer
do Recrutamento. A candidatura deverá ser enviada
para o Mail aqui descrito.

Enfermeiro: Pedro Cardoso
Mail: pedro.cardoso@pz-bauma.ch

Website do Grupo TÖSS > www.toess-gruppe.ch
Consulta também o Flyer e vê os detalhes da nossa proposta!!
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