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Ashford & St. Peter’s 
Hospitals 
 
Wielka Brytania 
Blok operacyjny |Intensywna terapia 
Chirurgia Ogólna |Oddział Udarowy

 Wynagrodzenie £21.478 - £28.901 
	 Bezpłatne	zakwaterowanie	przez	2	miesiące
 Pakiet relokacyjny Pomoc w opłaceniu rejestracji NMC 
 Pakiet powitalny 
	 Opłacony	przelot	do	domu	w	6.	Lub	12	miesiącu	do	£300
	 Opłacony	przelot	do	miejsca	pracy

Marantomark 
 
Dom opieki w Wielkiej Brytanii 
Greater Manchester Cheshire

 Dla zarejestrowanej pielęgniarki £14/h 
	 Możliwość	rozpoczęcia	pracy	w	trakcie	rejestrcji	£8/h

 £200 zaliczki na poczet pierwszych wydatków (do zwrotu  
 w ciagu 6 miesięcy)

 12 tygodniowy program adaptacyjny
	 Opłacony	pierwszy	czynsz	i	kaucja	(do	zwrotu	w	ciągu	6		
	 miesięcy)
	 Opłacony	przelot	do	miejsca	pracy

Mowlam Healthcare 
 
Dom opieki w Irlandii 
Dublin, Cork, Limerick, Galway

 Wynagrodzenie €16 - €20/h w zależności od   
 doświadczenia 
	 Możliwe	rozpoczęcie	pracy	w	trakcie	rejestracji	-	€14/h
 Opłata rejestracji w NMBI - €350
	 Początkowe	zakwaterowanie	zapewnione	przez		 	
	 pracodawcę
	 Wyżywienie	w	trakcie	pracy
 Pakiet relokacyjny
	 Opłacony	przelot	do	miejsca	pracy

TARGI	PRACY	DLA	PIELĘGNIAREK
I	STUDENTÓW	PIELĘGNIARSTWA
20 kwietnia w Warszawie

Tel. +48 797 812 054,  
        +48 514 040 033

praca@pcqrecruitment.com
www.pcqnursing.pl

R E K L A M A

 Firma PCQ Recruitment organizu-
je kolejną edycję dni otwartych dla 
studentów i absolwentów pielęgniar-
stwa. Dnia 20 kwietnia ponownie w 
Warszawie spotkają się studenci i pie-
lęgniarki zainteresowane pracą w An-
glii oraz Irlandii z przedstawicielami 
zagranicznych szpitali i domów opieki 
oraz z nauczycielami języka angiel-
skiego, udział wezmą także 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 Anestezjolo-
gicznego i Intensywnej Terapii Uni-
wersytetu Medycznego w Warszawie. 

Dlaczego warto przyjść?
 Przychodząc na Dni Otwarte PCQ 
zbierzesz wiele niezbędnych oraz in-
teresujących informacji związanych 
z wyjazdem do pracy za granicę. 
Seminarium o życiu w Wielkiej Bry-
tanii oraz Irlandii pomoże rozwiać 
wszelkie wątpliwości i pokaże Ci, jak 
sprawnie przeprowadzić swoją relo-
kację z rodziną. Będziesz miał rów-
nież okazję posłuchać i zadać pytania 
na temat swojej rejestracji w NMC 
lub NMBI. Mamy nadzieję, że dzięki 

temu Twoja rejestracja przebiegnie 
pomyślnie i w możliwie najkrótszym 
czasie. Dowiesz się, jak przebiega 
proces rekrutacji w PCQ, a także bę-
dziesz miał możliwość zadania pytań 
bezpośrednio pracodawcom z Wiel-
kiej Brytanii oraz Irlandii. Chcemy Ci 
pomóc, przyjdź i sprawdź!

Dni otwarte, a potem...
 „Dni otwarte były moim pierwszym 
krokiem zbliżającym mnie do celu, ja-
kim był wyjazd do pracy za granicę. 
Dni otwarte to nie tylko ciekawe wy-
kłady i warsztaty, ale także możliwość 
spotkania pracodawców i specjali-
stów, którzy pomagają w znalezieniu 
pracy w Wielkiej Brytanii lub Irlandii 
– w zależności od preferencji. Ja do-
brze wspominam swoje uczestnictwo 
w tym wydarzeniu. Dla osoby, która 
nie wiedziała, jak się przygotować 
do wyjazdu, jakie dokumenty należy 
przygotować, uczestnictwo w dniach 
otwartych było idealnym pomysłem. 
W trakcie wykładów i warsztatów 
znalazłam odpowiedzi na wszelkie 
nurtujące mnie pytania. Dla mnie Dni 
Otwarte PCQ to skarbnica wiedzy 
związanej z wyjazdem, relokacją i re-
krutacją na stanowiska pielęgniarskie 
na Wyspach. Ponadto atmosfera w 

trakcie dni otwartych była niezwykle 
sympatyczna i przyjazna, wszystko 
dobrze zorganizowane i zaplano-
wane. Dni otwarte to dla mnie także 
nowa znajomość, bardzo ważna. W 
ich trakcie poznałam pielęgniarkę, z 
którą później razem podeszłam do tej 
samej rekrutacji. Udało nam się dostać 
pracę, a teraz wspólnie wynajmujemy 
mieszkanie w Anglii. Proces mojej re-

krutacji i samego wyjazdu przeszedł 
pomyślnie i z sukcesem. Jednak z 
perspektywy czasu mogę stwierdzić, 
że - aby czuć się pewnie - należy 
bardzo dobrze przygotować się języ-
kowo. Dlatego też warto korzystać z 
wszelkiej pomocy, jaką oferuje PCQ 
pod tym względem. Serdecznie za-
chęcam wszystkich zainteresowanych 
do udziału w tym wydarzeniu. Nie ma 

nad czym się zastanawiać: przycho-
dząc nic nie tracisz, a możesz zyskać 
bardzo wiele.”  

Małgorzata – pielęgniarka, która 
wyjechała z nami do pracy po ubie-

głorocznych Dniach Otwartych

Klaudia PCQ Recruitment
www.pcqnursing.pl

DNI OTWARTE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI 
DLA PIELĘGNIAREK

20 kwietnia 2016 | Druga edycja | Wstęp wolny

9.30 – 10.00
Przywitanie oraz prezentacja nt. Jak przebiega proces rekrutacyjny do UK
oraz Irlandii. Wszystko, co musicie wiedzieć planując wyjazd do pracy.
Marta Ziółkowska PCQ Recruitment

10.00 – 10.45 Praca i życie w UK oraz Irlandii. Omówienie warunków pracy oraz
kosztów życia.     Paul Chandler PCQ recruitment

11.00 – 12:00 Pielęgniarka anestezjologiczna - rozwój, kompetencje, możliwości.
Maciej Latos (lic. piel.) i Angelika Łazur (lic. piel)

12:30 – 13:30 Jak zdać egzamin IELTS?     Matt Byrski, British Council

14:00 – 14:45 Angielski Medyczny dla pielęgniarek – wprowadzenie.
Marlena Wójcik, PCQ Recruitment

15:00 – 15:45 Warunki pracy w szpitalu NHS".     Lisa Punter, NHS

16:00 – 17:00
Rejestracje zawodowe w NMC/NMBI, wsparcie indywidualnych osób w
wypełnianiu formularzy do Izb Pielęgniarskich".
Katarzyna Giez, PCQ Recruitment

Plan dni otwartych:


