Sessão de Entrevistas de Enfermagem
(M/F) para a Irlanda do Norte
Ainda tem dúvidas se gostaria de estar presente na nossa sessão de
entrevistas de Maio? Aqui vão 10 razões para ajuda-lo a decidir!

1. A possibilidade única de garantir uma carreira internacional
imediatamente ou assim que terminar o curso;
2. Uma remuneração atrativa e acima da média (£15/hora e
£18.75/hora para fins de semana e horas extras;
3. A possibilidade de começar a trabalhar antes de ter o exame
IELTS feito com uma remuneração de £7.50/hora;
4. Pagamento da viagem para o Reino Unido;
5. Apoio na procura de alojamento e a oferta do primeiro mês grátis;
6. Pagamento do exame de IELTS e de um curso de inglês de
preparação para o mesmo;
7. 15% de desconto em uma creche local para aqueles que são pais;
8. Plano de Saúde Westfield;
9. Grandes oportunidades de progressão na carreira;
10. Acompanhamento e apoio durante o período de adaptação
(Inscrição na Segurança Social, Abertura de conta bancária, cartão
de telefone) e formação profissional contínua.
Aproveite estas condições exclusivas para a nossa Sessão de Entrevistas
de Maio. Registe-se, apenas temos 7 vagas em aberto!

Quais são os requisitos?
Para participar nesta sessão de entrevistas, os candidatos apenas devem
ter um nível razoável de Inglês (B1) e serem ou Licenciados ou
Finalistas

de

Enfermagem.

Todos os processos que se seguem serão tratados com o suporte da
JobAbroad até ao primeiro dia de trabalho!

INSCREVA-SE AQUI

Quando e Onde?
A Sessão de Entrevistas irá decorrer no dia 16 de Maio de 2017 entre as

10h às 14h no nosso escritório de Lisboa, situado na Av. D. João II, Nº35,
11-A

(IDEIA-Hub).

Para mais informações não hesite em contactar-nos através do nosso
email:
info@JobAbroad.eu

A Irlanda do Norte faz parte do
Reino Unido e é conhecida pelas
suas inúmeras atrações turísticas
e pela sua riqueza tanto histórica
como

na

vida

noturna.

Repleta de museus, castelos,
zonas verdes e monumentos a
Irlanda do Norte é um destino
extremamente

atrativo.

É dos locais com a taxa fiscal
mais

baixa

na

Europa,

com

despesas básicas com um valor
bastante reduzido e uma enorme
facilidade a nível de transportes.
Sem dúvida um ótimo destino
para qualquer profissional.

Uma

Unidade

de

Cuidados

Continuados ou Nursing Home é
considerado o melhor primeiro
passo para um enfermeiro sem
experiência para começar a sua
carreira

internacional.

É um local onde podem exercer
de imediato a profissão e que
permite uma fácil adaptação a,
tanto um ambiente internacional,
como ao idioma.
É um bom destino para jovens
enfermeiros

que

desejam

desafiar-se e não estagnar após
a licenciatura.

Não perca esta grande oportunidade para catapultar a sua carreira
profissional e destacar-se a nível profissional. Estamos a sua espera!

Obrigado!
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