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  Już w kwietniu tego roku firma PCQ 
Recruitment  organizuje  kolejną  edy-
cję dni otwartych dla studentów i ab-
solwentów  pielęgniarstwa. W  dniach 
20  i  21  kwietnia  ponownie  spotkają 
się  w  Warszawie  pielęgniarki  i  stu-
denci  zainteresowani  pracą  w Anglii 
oraz  Irlandii,  a  także  przedstawiciele 
szpitali  i domów opieki oraz nauczy-
ciele  języka  angielskiego  i  organi-
zacje  studenckie.  W  ubiegłym  roku 
wydarzenie to cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem.  Tym  razem  do 
współpracy  zostali  zaproszeni  m.in. 
British Council oraz Studenckie Koło 
Naukowe  Pielęgniarstwa  Anestezjo-
logicznego  i  Intensywnej  Terapii. 
Przedstawiciele  koła  naukowego,  a 
tym  samym  wykwalifikowani  pielę-
gniarze  i  pielęgniarki,  poprowadzą 
prezentację  dotyczącą  rozwoju  ka-
riery  pielęgniarki  anestezjologicznej. 
Brytyjskie izby pielęgniarskie (NMC)  
w  dniu  18  stycznia  br.  wprowadziły 
wymóg  testów  językowych  oraz  cer-
tyfikatu IELTS. British Council prze-
prowadzi sesję informacyjną odnośnie 
do  przygotowania  do  egzaminu  oraz 
-  ostatecznie  -  uzyskania  certyfikatu. 
Irlandzkie  izby  wymóg  ten  wpro-
wadzają  dopiero  od  dnia  1  czerwca 
bieżącego  roku,  dlatego  aktualnie  to 

Irlandia  cieszy  się  niezwykłym  zain-
teresowaniem jako kierunek relokacji 
i  początek  nowego  etapu  w  karierze 
pielęgniarskiej.
  W programie dni otwartych przewi-
dziany jest wykład o warunkach i sys-
temie pracy w szpitalach publicznych 
NHS,  który  poprowadzi  przedstawi-
ciel  szpitala.  W  trakcie  wykładów 
zostaną  omówione  warunki  socjalne 
dla pracowników, system emerytalny, 
a  także możliwości rozwoju zawodo-
wego. Uczestnicy będą mieli czas na 
zadawanie pytań na  temat  interesują-
cych ich zagadnień.
  Osoby  zainteresowane  ogólnymi 
informacjami  o  życiu w Anglii  i    Ir-
landii  znajdą  blok  poświęcony  tym 
zagadnieniom, w  ramach  którego  re-
prezentanci wymienionych krajów po-
prowadzą ogólną prezentację o pracy, 
codziennym  życiu,  systemie  służby 
zdrowia, cenach i podatkach w Wiel-
kiej  Brytani  i  Irlandii.  Jeśli  wykłady 
nie  zaspokoją  potrzeb  uczestników, 
dociekliwi  będą mogli  zadać  pytania 
bezpośrednio  przybyłym  gościom, 
pracodawcom  -  m.in  przedstawicie-
lom NHS oraz domów opieki z Anglii 
oraz Irlandii. 
  Organizatorzy  przewidzieli  także 
część informacyjną dla osób planują-
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cych  rejestrację w  izbach  pielęgniar-
skich w Anglii  i  Irlandii. Przedstawi-
ciel  firmy  PCQ    Nurse  Recruitment 
przeprowadzi  prezentację,  w  trakcie 
której  omówi  szczegóły  związane  z 
procesem.  Dla  chętnych  do  podjęcia 
współpracy istnieje możliwość wspar-
cia przy wypełnianiu formularzy i we-
ryfikacji dokumentów.
  Jak  zawsze  PCQ  nie  zapomina  o 
studentach i tych pielęgniarkach, któ-
re  dopiero  rozpoczynają  swoją  przy-
godę  z  językiem  angielskim.  Odpo-
wiedzią na takie zapotrzebowanie jest 
prezentacja skutecznych metod nauki 
języka angielskiego dla osób, które w 
niedalekiej  przyszłości  planują  wy-
jazd  i  przystępują  do  intensywnego 
przygotowania językowego.
  Szczegółowy  program  dni  otwar-
tych  będzie  dostępny  na  stronie 
www.pcqnursing.pl  już  od  początku 
marca.
  Osoby  zainteresowane  wzięciem 
udziału w dniach otwartych zaprasza-
my do kontaktu pod numerem telefo-
nu: +48 514 040 033
Kladia Ejsmont
PCQ Recruitment
Leszczynski Center
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NABÓR PIELĘGNIAREK BLOK OPERACYJNY I 
INTENSYWNA TERAPIA

Rozmowy z pracodawcą
7 kwietnia w Warszawie 
Lokalizacje szpitali:
LONDYN ORAZ MANCHESTER

HCA Inc jest amerykańską firmą, znaną 
również jako Hospital Corporation of 
America.
HCA to największa na świecie grupa 
prywatnych szpitali, a Ty będziesz 
mógł/-a skorzystać z ich światowej sławy, 
doświadczenia i wiedzy.

£30,000 – £35,000

BENEFITY:
  Tymczasowe zakwaterowanie przez 6 miesięcy 

oraz pomoc w relokacji
 Rozbudowane możliwości szkoleń
  Przelot z Polski do Anglii
  Odbiór z lotniska
  Program promujący używanie roweru zamiast 

samochodu w dojazdach do pracy
  System opieki zdrowotnej/ubezpieczenie 

dentystyczne
   Program wspomagania pracownika
  Dostępne są 4 tygodnie urlopu

PCQ Recruitment
Tel. +48 797 812 054,  
+48 797 812 057
www.pcqnursing.pl
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