A EU-Nursing é uma empresa bem estabelecida na área de saúde na Alemanha. A nossa vasta
experiência internacional no recrutamento de profissionais de saúde qualificados permitirá que
você alcance os seus objetivos na Alemanha. Contamos com a extrema confiança de um grande
número de hospitais, lares de idosos e outras instituições de saúde, no nosso recrutamento de
Enfermeiros.
Estamos cientes de que a decisão de mudar para o exterior e começar uma nova vida num
país estrangeiro é provavelmente um dos maiores desafios a que as pessoas se propõem e
estaremos do seu lado para o apoiar durante todo o seu caminho para se tornar um profissional
de saúde feliz e realizado na Alemanha.
Parte do nosso compromisso, para consigo, é que somente o traremos para a Alemanha quando
tiver completado tudo o necessário em Portugal para poder exercer somente tarefas
de Enfermeiro Licenciado.
Como uma empresa familiar com uma longa tradição, valorizamos a grande responsabilidade
que temos pelos nossos, muitas vezes jovens, profissionais de saúde, pelo que garantimos a
aplicação de toda a nossa experiência e conhecimento, além da nossa dedicação em tornar a sua
migração para o mercado de saúde alemão um grande sucesso.
Estamos comprometidos com a sua integração na sociedade alemã e com o seu bem-estar!
Perfil de Candidato:
- Licenciatura em Enfermagem
- Interesse em desenvolver carreira de enfermeiro no estrangeiro
- Facilidade na aprendizagem de novos idiomas
- Disponibilidade para integrar um curso intensivo de alemão, full-time e/ou Curso
de Alemão ao nível B2 já completado
- Elevados padrões de profissionalismo e espírito de equipa
- Motivação para trabalhar em Hospitais e/ou Lares de Idosos
Oferta:
- Contrato de trabalho efetivo como Enfermeiro Diplomado
- Tradução oficial dos Documentos e Homologação do Diploma
- Estadia durante os 6 primeiros meses
- Oferta de Curso de Alemão (intensivo em regime full-time)
- Apoio na mudança para a Alemanha
- Salários competitivos de acordo com as tabelas salariais alemãs e subsídios de turno (extra)
- Excelentes condições de trabalho
Para se candidatar a esta oferta ou para saber mais informações, envie-nos o seu curriculum
vitae atualizado e carta de motivação para: ines.eu.nursing@gmail.com
Saiba mais sobre o processo da EU-Nursing no vídeo de
Apresentação: https://youtu.be/1FA7YflsjFA
Para dúvidas ou questões, deverá contactar a Responsável pelo Recrutamento – Inês Gonçalves |
Tlm/Whatsapp +351 924 478 934
Mais informação sobre a EU-Nursing:
Website: https://eu-nursing.com/
Facebook: https://www.facebook.com/EU.nursing.medical.opportunities/

