A EuropeanMulti Talent Group Health Care (EMTG) é uma empresa holandesa de
recrutamento, líder de mercado na área da Enfermagem na Holanda, situada na zona de
Amsterdão.
O nosso objetivo é colmatar a lacuna existente de profissionais de saúde na Holanda com enfermeiros europeus qualificados, ajudando-os na aquisição do idioma holandês e na integração
à cultura do país. Na Holanda, atualmente, os nossos profissionais de saúde trabalham em
hospitais, lares de idosos, apoio domiciliário e instituições de saúde mental.

Estamos a contratar:
Enfermeiros(as) Generalistas
O QUE OFERECEMOS:
• Emprego no Sistema de Saúde Holandês, na Holanda
• Contrato a termo por um período mínimo de 1 ano
• Contrato de trabalho de 32 a 36 horas semanais (full-time)
• Suporte na deslocação para a Holanda
• Curso intensivo de holandês gratuito em Espanha (incluindo
alojamento e alimentação)
• Coaching ao longo do programa
• Possibilidade de participar em projetos da União Europeia,
como o EURES
• Aulas semanais de holandês gratuitas, na Holanda, para
aperfeiçoamento do idioma
• Eventos de networking na Holanda

@emtghealthcare

Interessado em viver e trabalhar na Holanda?
Envia o teu currículo para
Ana Bompastor através para
recruitment@emtg.pt.

Segue-nos em:

EMTGhealthcareBv

@emtghealthcare

EMTG Healthcare

Para mais informações, contacta-nos pelo

+351 912734337

EMTGhealthcareBv

@European Multi Talent Group

ou visita-nos

www.emtg.pt

Enfermeiros(as) Generalistas para a Holanda

A European Multi Talent Group Health Care (EMTG) é uma empresa holandesa de recrutamento,
líder de mercado na área da Enfermagem na Holanda, situada a zona de Amesterdão.
O nosso objetivo é colmatar a lacuna existente de profissionais de saúde na Holanda com
Enfermeiros europeus qualificados, ajudando-os na aquisição do idioma holandês e na integração
à cultura do país. Na Holanda, atualmente, os nossos profissionais de saúde trabalham em
hospitais, lares de idosos, apoio domiciliário e instituições de saúde mental.
Requisitos:
• Ser cidadão de um estado membro europeu ou ter um visto de trabalho válido para os Países
Baixos;
• Apresentar conhecimentos básicos de inglês ou alemão, preferencialmente de nível A2;
• Ter uma Licenciatura em Enfermagem (diploma europeu);
• Estar inscrito(a) na Ordem dos Enfermeiros;
• Ter experiência em cuidados de saúde;
• Ter disponibilidade para te mudares para Espanha por um período de 3 meses para aprender
holandês;
• Ter disponibilidade para viver na Holanda por mais de um ano.
O que oferecemos?
• Um salário inicial de 1.940 € a € 2.601 € brutos por mês, dependendo do conhecimento
demonstrado e da experiência comprovada;
• Um Contrato de Trabalho a Termo Certo por um mínimo de 12 meses, com a possibilidade de
passar a Contrato Sem Termo;
• A oportunidade de fazer parte dos projetos "Portal Europeu da Juventude" e "REACTIVATEJOB",
da União Europeia, e usufruir de alguns dos seus benefícios, tais como:
o Curso Intensivo de Holandês Gratuito, com a duração de 3 meses em Espanha;
o Alimentação e alojamento gratuitos em Espanha durante os 3 meses do curso;
• Valor total de 1.050 € para despesas de realocação para a Holanda.
Queres ser um(a) Enfermeiro(a) EMTG?
Envia-nos o teu CV atualizado (preferencialmente em inglês) para recruitment@emtg.pt ou entra
em contacto com a Ana Bompastor através do +351 912 734 337.
Estamos à tua espera na Holanda!
Site da EMTG: http://emtg.nl/pt-pt/
Site da Academia Neerlandesa: https://academianeerlandesa.com/
Instagram: @enfermagem_na_holanda

