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Wielka Brytania: IELTS dla pielęgniarek, no i co teraz?

R E K L A M A

Barchester Healthcare ma roz-
wiązanie.

 Wielka Brytania jest krajem, 
którego nie trzeba reklamować. 
Wiemy o nim wiele, jako że pra-
wie każdy z nas ma tam znajo-
mego czy rodzinę. Dzięki szybko 
rozwijającym się sektorom pry-
watnym i publicznym na pie-
lęgniarkę czekają fantastyczne 
możliwości rozwoju i stabilne za-
trudnienie. Zarówno ośrodki pu-
bliczne, jak i firmy prywatne ofe-
rują coraz bardziej konkurencyjne 
warunki, aby zachęcić pielęgniar-
ki do podjęcia pracy właśnie u 
nich. Dynamicznie rozwijająca się 
branża medyczna w Wielkiej Bry-
tanii sprawia, że jest to pierwszy 
wybór także dla absolwentów pie-
lęgniarstwa. Powodów jest wiele, 
np. ambitne systemy szkolenio-
we lub możliwość podjęcia pracy 
zaraz po studiach. Pielęgniarki z 
długim stażem są doceniane, co 
znajduje wyraz w ich wysokich 
zarobkach, adekwatnych do do-
świadczenia. Polskie pielęgniarki 
od lat zachwycają pracodawców z 
Wielkiej Brytanii swoim profesjo-
nalizmem, empatią oraz umiejęt-
nością szybkiego przystosowania 
się do nowego środowiska. Warto 
wspomnieć, że na Zachodzie pie-
lęgniarstwo jest bardzo szanowa-
nym zawodem. Zarówno pacjen-
ci, jak i pracodawcy wiedzą, że 
bez pielęgniarek szpitale, kliniki, 
domy opieki czy inne instytucje 
nie mogłyby funkcjonować. 

 Trzeba pamiętać, że IELTS nie 
jest przeszkodą nie do pokonania. 
Oczywiście jest to dodatkowy 
koszt, nie tylko finansowy. Trzeba 
poświęcić swój cenny czas i wło-
żyć wysiłek w przygotowanie się 

do egzaminu. Pracodawcy, z któ-
rymi współpracuje firma PCQ Re-
cruitment, wiedzą o tym, dlatego 
też jeden z nich wychodzi z ofertą 
i rozwiązaniem dla pielęgniarek 
chcących pracować w Wielkiej 
Brytanii. Tym pracodawcą jest 
Barchester Healthcare, który jest 
jedynym ośrodkiem zdrowotnym 
na terenie Wielkiej Brytanii     wy-
różnionym przez renomowany 
ranking Sunday Times – „25 Firm, 
Dla Których Warto Pracować” (po 
raz szósty!). Jest to jedyna firma 
w branży, która ma własną Szkołę 
Biznesu, mającą na celu zachęca-
nie przyszłych pracowników do 
udoskonalania swoich umiejętno-
ści i kwalifikacji. Barchester He-
althcare jest jedną z największych 
sieci domów opieki w Wielkiej 
Brytanii, założoną w roku 1992. 
Posiada 200 domów opieki oraz 
szpitale psychiatryczne. Bardzo 
liczny  personel  medyczny  (ok. 
17 000 osób) niesie pomoc ponad 
11 000 pacjentów. Jest silną i roz-
wijającą się organizacją, oferu-
jącą szeroki wachlarz usług – od 
opieki nad chorymi na demencję 
po wsparcie w życiu codziennym. 
W ciągu ostatnich 2 lat zbudowa-
no 14 nowych domów opieki oraz 
wprowadzono program ulepsza-
jący pozostałe domy. Berchester 
jest organizacją wielokrotnie na-
gradzaną, otrzymującą nagrody 
- jako ośrodek oraz indywidu-
alne dla pracowników. W ostat-
nim czasie Barchester Healthcare 
został nagrodzony prestiżową 
nagrodą „Best Residential Provi-
ders”. Barchester daje niesamo-
witą możliwość kariery w jednym 
z wielu domów na terenie całej 
Wielkiej Brytanii, niezależnie od 
doświadczenia. Barchester jest w 
trakcie tworzenia struktur szkoły 

językowej, w której będzie przy-
gotowywać swoje nowo zatrud-
nione pielęgniarki do napisania 
egzaminu IELTS. W trakcie nauki 
języka pielęgniarki będą mogły 
pracować na stanowisku asysten-
ta pielęgniarki, dzięki czemu będą 
miały stały kontakt z językiem 
angielskim! Od zawsze wiadomo, 
że najlepiej nauczyć się języka an-
gielskiego w praktyce, będąc już 
na  miejscu  i  pracując  w  anglo-
języcznym kraju.

A co z IELTS w Irlandii?

 Izby irlandzkie na razie wstrzy-
mały się z wprowadzeniem 

nowych zasad rejestracji. Od 
czerwca br. miał być wymagany 
egzamin z języka angielskiego 
IELTS. Izby milczą także w spra-
wie wyznaczenia nowej daty, dla-
tego nadal jest jeszcze szansa, aby 
zarejestrować się na starych zasa-
dach. Irlandzkie szpitale i domy 
opieki również współpracują z 
pielęgniarkami z Polski, oferując 
godne warunki pracy oraz atrak-
cyjne wynagrodzenie. Irlandia jest 
krajem bardzo przyjaznym, z ludź-
mi mentalnością przypominający-
mi Polaków. Ten kraj ze względu 
na historię, kulturę, architekturę 
i zwyczaje jest bardzo podobny 
do Wielkiej Brytanii. Na każdym 

kroku natkniemy się tam na miej-
sca, gdzie grana jest muzyka na 
żywo, poznamy sympatycznych i 
uśmiechniętych ludzi. Fantastycz-
na atmosfera i dobra sytuacja eko-
nomiczna tego kraju sprawiają, 
że właśnie tutaj rodzi się o wiele 
więcej dzieci niż w Polsce czy w 
Wielkiej Brytanii.
 Po dalsze informacje o życiu i 
pracy w Irlandii można zwrócić 
się do konsultantów PCQ.
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Chcesz wyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy jako 
pielęgniarka? PCQ przygotowuje swoich kandydatów 
do egzaminu IELTS! Doświadczony nauczyciel bezpłatnie 
sprawdzi Twój poziom znajomości języka angielskiego.

Zadzwoń! +48 500 867 646

NABÓR PIELĘGNIAREK I 
PIELĘGNIARZY DO IRLANDII

Oferty pracy obejmują: stanowiska 
pracy w Domach Opieki dla Osób 
Starszych (Elderly Care Nurse) oraz w 
szpitalach prywatnych i państwowych w 
Irlandii. Atrakcyjne pensje, wsparcie w 
zakwaterowaniu i relokacji rodzin,
bezpłatna opieka konsultantów.

  Spotkania rekrutacyjne z 
   pracodawcami irlandzkimi
  Pełne wsparcie w rejestracji 

   zawodowej NMBI w Irlandii
  Jasne i precyzyjne reguły, pomoc w 

   dokumentacji, pomoc w 
   wyjazdach rodzinnych
  Wsparcie językowe w przygotowaniu  

   do rozmów kwalifikacyjnych

  OFERUJEMY:

Od kandydatów wymagana jest 
komunikatywna 
znajomość języka angielskiego.

Wyślij nam swoje CV a my skon-
taktujemy się z Tobą: 
praca@pcqrecruitment.com
Tel. + 48 514 040 033, 
+ 48 797 812 057 
KRS: 0000497151

Nie musisz mieć IELTS!!!
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