AMPLIA

ORGANIZAÇÃO MULTINACIONAL FUNDADA EM PORTUGAL, EM 2015,
SOMOS ESPECIALISTAS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
APLICADO À ÁREA DA SAÚDE. COM EXTENSA EXPERIÊNCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL. OPERAMOS COM CONSULTORES LOCAIS NO PAÍS DE
ORIGEM, ESPANHA E ITÁLIA.

TEMOS ESTABELECIDAS DIVERSAS PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM ORGANIZAÇÕES DE PRESTÍGIO, QUE NOS PERMITEM SEMPRE
SALVAGUARDAR O MELHOR INTERESSE DOS CANDIDATOS, APRESENTANDO PROPOSTAS DE TRABALHO DE MODO PERSONALIZADO E PROMOVENDO
UMA TRANSIÇÃO SEGURA PARA UM CONTEXTO PROFISSIONAL EM QUE ALCANÇARÁ VALORIZAÇÃO PESSOAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA.
O NOSSO COMPROMISSO É PROCURAR COMPREENDER AS MOTIVAÇÕES DA PESSOA, NO SENTIDO DE ACONSELHARMOS CADA UM SOBRE QUAL O
MELHOR PROJETO PARA O SEU PERFIL.
O NOSSO SERVIÇO DE CONSULTORIA É EXPERIENTE, PROFISSIONAL E GRATUITO PARA OS CANDIDATOS.

RECRUTAMENTO PERSONALIZADO
DE ENFERMEIROS
PARA A

BÉLGICA

Propostas em hospitais públicos universitários
de Bruxelas do grupo IRIS Hospitals*.
Tratam-se de alguns dos mais credenciados
hospitais da Europa - os melhores da Bélgica.

RECRUTAMENTOS
BEM SUCEDIDOS
EM 11 PAÍSES
ESPALHADOS POR
3 CONTINENTES

Para enfermeiros recém-licenciados ou com experiência,
que possuam um nível de francês mínimo de B1 ou com
motivação em aprender o idioma.

*A Amplia, mercê dos seus padrões de qualidade, trabalha diretamente com o prestigiado grupo IRIS Network , com grande relevo para o CHU Brugmann www.chu-brugmann.be. Este é um dos mais credenciados hospitais da Europa onde, independentemente da sua experiência, terá a oportunidade de evoluir
proﬁssionalmente.
Partilhamos aqui testemunhos de enfermeiros portugueses: www.chu-brugmann.be/fr/multiling-play.asp?iso=por.

A CIDADE

Convidamos a visitar os links para melhor conhecerem a Bruxelas, a capital belga:

www.youtube.com/watch?v=mVgy9-3UCn4 e www.visit.brussels/en/article/Brussels-videos
Terá a oportunidade de exercer num prestigiado hospital da maior rede de hospitais belga, onde colaboram enfermeiros de diversas nacionalidades e no qual
há a possibilidade de progredir proﬁssionalmente.

A REDE
“Embedded in the heart of neighbourhoods in the Brussels Region, iris is the most important hospital network in Belgium, and
is intent above all on being close to each and every one of you. Supported by six municipalities and by the Brussels-Capital
Region, our network comprises 5 public hospitals (Brugmann University Hospital, Saint-Pierre University Hospital, Iris South
Hospitals, QFCUH, and the Jules Bordet Institute), located on 11 different sites. IRIS is a network of local hospitals with
a very comprehensive healthcare, capable of treating nearly all diseases. IRIS is the country’s largest emergency service.
It accounts for more than a million medical consultations per year. Iris is also the leading maternity ward in Brussels,
where very many children come into this world”

O grupo IRIS Network tem por objetivo contratar por tempo indeﬁnido (contrato efetivo) o enfermeiro, perceber qual a sua experiência e motivação, de modo
a ser integrado em determinado Serviço. A lógica é a da aprendizagem e formação contínua, havendo inclusivamente a possibilidade de fazer
Curso de Especialidade Gratuitamente.
SERVIÇOS A INTEGRAR: Medicina e Cirurgia, Geriatria, Psiquiatria, Reabilitação e Cuidados Continuados, Bloco Operatório, Cuidados Intensivos e Emergência.

Visite o site:

www.iris-hopitaux.be/en

Convidamos também a ver os vídeos:

https://www.iris-hopitaux.be/en/videos

REQUISITOS:

. licenciatura em país da União Europeia ou com equivalência;
. nacionalidade europeia (processo mais rápido) ou extracomunitária;
. nível B1 de conhecimento de francês - apesar de não ser necessário formalmente realizar exame linguístico ou deter certiﬁcado,
o nível de francês será testado em entrevista com o departamento de Recursos Humanos.

CASO POSSUA O NÍVEL DE FRANCÊS B2 RECRUTAREMOS DE IMEDIATO!

O CURSO DE FRANCÊS AMPLIA
Se não possuir conhecimentos de francês sólidos, criámos um curso de formação intensivo,
com um valor competitivo e com um grupo de formandos reduzido (4 a 5) para potenciar
resultados.
O nosso curso de francês até ao nível B2 é ministrado por uma formadora bilingue
com vasta experiência na formação de francês para profissionais de Saúde.
A formação é ministrada online, em tempo real.

DISPONIBILIZAREMOS TAMBÉM A POSSIBILIDADE, PARA CANDIDATOS QUE PREFIRAM ESSE FORMATO, DE AULAS INDIVIDUAIS
COM FORMADOR ESPECIALISTA

DETALHES SALARIAIS

- Contrato permanente assinado diretamente com o hospital, contemplando 38 horas de trabalho por semana regulares.
- O salário anual Ilíquido varia em função dos anos de experiência proﬁssional legalmente comprovados (através de, p.e., comprovativo de trabalho).
- O salário mensal Ilíquido deve ser multiplicado por 12.92 meses - ou seja 12 meses de trabalho (com cerca de 1 mês de férias) + subsídio de férias de cerca
de 92% do salário base. Adicionalmente, recebe subsídio de alimentação de €7,30/dia + benefícios listados nos pontos infra.
Salário anual ilíquido para recém-licenciado = €31.750 (contemplando o salário base com o valor mínimo de €29.985 e subsídio de alimentação aproximado de
€1770) + horas extra.
Salário mensal ilíquido para enfermeiro recém-licenciado = €2318,69; salário mensal líquido = €1650/mês (calculado com base no salário regular de
38 horas semanais de €1500 + subsídio alimentação de cerca de €150) + horas extra + Subsídio de Férias (apx. €1400).
HAVERÁ UM AUMENTO SALARIAL* COM A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO HOSPITAL. PARA REFERÊNCIA:
0 anos de serviço
€2318,69
6 anos de serviço
€2767,92
1 e 2 anos de serviço
€2487,47
7 e 8 anos de serviço
€3005,77
3 e 4 anos de serviço
€2562,47
9 anos de serviço
€3082,26
(*aumento contínuo deste valor, quantos
5 anos de serviço
€2637,47
10 anos de serviço
€3133,25
mais anos de serviço forem cumpridos)

DIREITO A FÉRIAS ANTES DE UM 1 ANO DE TRABALHO CUMPRIDO:
10 bank holydays + 4 extra-legal holydays (depending on the starting date of contract) + 4 compensatory days (depending on the starting date of contract)
DIREITO A FÉRIAS DEPOIS DE 1 ANO DE TRABALHO CUMPRIDO:
20 Legal Holydays + 4 extra-legal holidays + 10 bank holydays + 4 compensatory days (before/after a bank holydays that can be taken as a holyday)
- Horas extra, para além das 38 horas regulares por semana, pagas a 25% nos turnos em dias úteis e sábados; pagas a 100% aos domingos e feriados.
- Comparticipação de 80% do valor do passe de transporte.
- Possibilidade de progressão proﬁssional em diversas especialidades.
- Se tiver motivação para aprender neerlandês, o curso é gratuito, organizado diretamente pelo Hospital CHU Brugmann, e tem o benefício de receber mais
450€/mês acrescidos ao salário base.

1. Reunião inicial (presencial ou Skype) para conhecimento das
motivações dos enfermeiros, esclarecimento personalizado da
proposta de trabalho e alinhamento de expectativas.
3. Entrevista (via Skype) com o Diretor de Enfermagem - o objetivo
será avaliar os seus conhecimentos técnicos de Enfermagem,
bem como preferência por serviço e expectativas proﬁssionais.
5. Planeamento, com a direção de Recursos Humanos do hospital,
da data em que iniciará funções, horário de trabalho e o serviço
onde irá trabalhar. Cedência de Visto e autorização de trabalho.

2. Telefonema da direção de Recursos Humanos do hospital para
avaliar o nível de domínio da língua francesa. Se demonstrar
conhecimento, falará com os diretores de Enfermagem.
4. Entrevista ﬁnal em Bruxelas: entrevista presencial com a direção de
Recursos Humanos do hospital.
6. Procura de alojamento em Bruxelas - a equipa da Amplia ajudá-lo-á na
instalação ﬁnal em Bruxelas.

7. Acolhimento e acompanhamento dos enfermeiros chegados a
Bruxelas; formação inicial efetuada pela equipa do hospital.
O PEDIDO DE RECONHECIMENTO OU EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE ENFERMAGEM EFETUA-SE POR ESCRITO, PREENCHENDO O FORMULÁRIO
INDICADO PARA O EFEITO (QUE A NOSSA EQUIPA ENVIA EM ANEXO), SENDO NECESSÁRIO PRODUZIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
. carta de motivação redigida em francês;
. cópia certiﬁcada com a tradução em francês do Diploma ou Certiﬁcado de Enfermagem;
. cópia do BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte;
. documento original do Registo Criminal Português traduzido para francês (este documento tem um prazo de 3 meses);
. documento original - com a tradução em francês - da Declaração das Directivas Comunitárias e de Registo disciplinar emitida pela Ordem dos Enfermeiros
nos últimos 3 meses;
. o seu curriculum vitae redigido em francês.
Depois de juntar estes documentos, deve enviá-los conjuntamente com o formulário com carta registada e aviso de receção para a seguinte morada:
MINISTÈRE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Administration générale de l’Enseignement (AGE), Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientiﬁque (DGENORS),
Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé commission d’agrément pour les praticiens de l’art inﬁrmier
Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles
Volvidas aproximadamente 3 semanas, receberá o seu número do processo, que nos deverá comunicar. O processo de reconhecimento dura, em média, 2 a 3 meses.

CUSTOS DE VIDA APROXIMADOS
Para conhecer o custo de vida em Bruxelas/Bélgica:
https://pt.preciosmundi.com/belgica/
- Preço aproximado de um quarto: de €300 a €400
- Preço aproximado de um T1 no centro da cidade: €700
- Preço aproximado de um T1 nos arredores: €600
- Preço médio mensal para alimentação por pessoa: aproximadamente €350 a €450, mediante o perﬁl de consumidor
Recomendamos que analise o salário no seguinte simulador:
www.belgiumtaxcalculator.com

AO CONFIAR NA AMPLIA...

...beneficiará do apoio de uma equipa especialista na integração de enfermeiros, gratuitamente, em todas
as fases do processo de progressão para o seu novo local de trabalho. Prestaremos apoio em todas as
questões legais e administrativas para exercer enfermagem na Bélgica, nomeadamente equivalência do
curso de enfermagem no SPF Sante Publique. Beneficiará de acompanhamento local em Bruxelas. Para além
dos nossos consultores, asseguramos apoio local, facultado por uma enfermeira que trabalha neste grupo
de hospitais. Por exemplo: encontrar alojamento, abertura da conta bancária, passe de metro, registo
na câmara (comuna) etc.

CONTACTOS
nursing@amplia.pt ou nursing@ampliatalents.com
+351 919 549 852 ou +351 966 238 618
__________________________________________________________________
CONHEÇA-NOS MELHOR EM

www.ampliatalents.com
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