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  Pod  koniec  ubiegłego  miesiąca 
NMC ogłosiło  zmiany  dotyczące  eg-
zaminu IELTS. Po wysłuchaniu infor-
macji  zwrotnej  od  zainteresowanych 
rejestracją  pielęgniarek  i  położnych 
oraz od  ich potencjalnych pracodaw-
ców NMC zdecydowało  się  uprościć 
ten  proces.  Pomimo wprowadzonych 
zmian  nadal  jest  zapewnione  odpo-
wiednie przygotowanie językowe per-
sonelu medycznego, natomiast zdanie 
egzaminu  staje  się bardziej przystęp-
ne.  Poprzednio  do  wszystkich  czte-
rech części egzaminu trzeba było po-
dejść za jednym razem. Teraz, zgodnie 
z  nowymi  ustaleniami,  NMC  nadal 
wymaga certyfikatu  IELTS na pozio-
mie  7,  jednak  z  możliwością  zdania 
go w dwóch etapach. Oba etapy testu 
muszą  być  zaliczone  w  odstępie  nie 
większym niż 6 miesięcy. Wynik każ-
dej z czterech części  egzaminu (czy-
tanie, pisanie, słuchanie, konwersacja) 
musi wynieść co najmniej 6,5; wynik 
końcowy musi być na poziomie mini-
mum 7. 
  Po  co w  ogóle  IELTS  do  pracy w 
Wielkiej Brytanii?
Według  Naczelnej  Dyrektor  NMC 
egzamin  IELTS  daje  społeczeństwu 
gwarancję,  że  pielęgniarki  i  położne 
spoza Wielkiej  Brytanii  starające  się 
o  rejestrację  w  tamtejszych  izbach 

spełniają  wymogi  znajomości  języka 
angielskiego dla osób pracujących na 
terenie  ich  państwa. NMC  jest  świa-
dome,  jaką  presję  egzamin  IELTS 
wywiera  na  personelu  medycznym, 
dlatego  też  zdecydowało  się  wpro-
wadzić  zmiany,  o  których mowa  po-
wyżej.  NMC  nadal  przyjmuje  uwagi 
odnośnie  egzaminu  od  pielęgniarek, 
położnych  i  zainteresowanych praco-
dawców.  Będzie  także  rozpatrywać 
indywidualne wnioski. 
  IELTS jest solidną, dobrze ugrunto-
waną i międzynarodową metodą testo-
wania znajomości języka angielskiego 
w krajach anglojęzycznych, wykorzy-
stywaną nie tylko przez instytucje re-
gulacyjne dla opieki zdrowotnej. 
  Certyfikat  IELTS  daje  gwarancję 
pełnego  zrozumienia  swoich  zadań  i 
obowiązków  przez  osoby  rozpoczy-
nające pracę w obcym kraju. Musimy 
pamiętać,  że  praca  pielęgniarki  jest 
bardzo  odpowiedzialnym  zawodem, 
często wymagającym szybkiego dzia-
łania  i  współpracy  z  zespołem,  do 
czego dobra znajomość języka angiel-
skiego jest niezbędna. 
  Aby  uzyskać  więcej  informacji 
o  IELTS  oraz  o  rejestracji  w  NMC, 
zadzwoń  do  naszego  konsultanta  w 
biurze PCQ Recruitment - pod numer 
telefonu +48 500 867 646.

NMC ZMIENIA REGUŁY! 
Od dziś zdanie egzaminu IELTS jest łatwiejsze!

Pielęgniarki zmieniają swój kierunek          
z Wielkiej Brytanii na Irlandię!
  W  związku  z  wprowadzeniem  na 
początku  tego  roku  egzaminu  IELTS 
przez  brytyjskie  izby  pielęgniarskie 
oraz po referendum w Wielkiej Bryta-
nii, którego wyniki wskazały na chęć 
Brytyjczyków  do wystąpienia  z Unii 
Europejskiej,  polskie  pielęgniarki 
zmieniają  kierunek  swoich  zaintere-
sowań  pracą  za  granicą. Do  tej  pory 
Irlandia  oferowała  pracę  głównie  w 
domach  opieki,  ostatnie  miesiące 
przynoszą pozytywne zmiany - posze-
rzenie rynku pracy w Irlandii także o 
szpitale.
  Wiosną  tego  roku  PCQ  Recruit-
ment  rozpoczęło  współpracę  z  jed-
nym  z  renomowanych  szpitali  w 
Irlandii.  Pracodawca  Bon  Secours 
przyjeżdża do Polski już po raz drugi. 
11  sierpnia  2016  roku  w Warszawie 
odbędą  się  rozmowy  rekrutacyjne.                         
Bon Secours jest największą prywatną 
grupą szpitali w Irlandii, zatrudnia po-
nad 2 500 pracowników, wliczając w 
to 350  lekarzy konsultantów. Ze spe-
cjalistycznej  opieki  medycznej  rocz-
nie korzysta około 200 000 pacjentów.           
Bon Secours ma cztery zaawansowa-
ne technologicznie szpitale zlokalizo-
wane w Cork, Dublinie, Galway oraz 
Tralee.  Pracodawca  posiada  również 
Centrum  Konsultacyjne  w  Limerick 
oraz Ośrodek Opieki w Cork.

R E K L A M A

  Misją Bon Secours jest to, aby pa-
cjenci otrzymywali należne im wspar-
cie  oraz  wysoką  jakość  opieki  zdro-
wotnej.  Bon  Secours  niesie  pomoc 
ludziom  w  potrzebie,  daje  wsparcie 
chorym, umierającym oraz  ich rodzi-
nom. Wszystko  to odbywa się w du-
chu wiary  katolickiej  oraz  zgodnie  z 
7  głównymi  wartościami,  jakimi  są: 
szacunek,  sprawiedliwość,  integral-
ność,  bezpieczeństwo,  współczucie, 
jakość,  innowacyjność.  Bon  Secours 

w  języku francuskim oznacza „dobra 
pomoc”. 
  Stań się już dzisiaj częścią zespołu 
szpitala  Bon  Secours.  Wyślij  swoje 
CV na adres: 
praca@pcqrecruitment.com 
lub zadzwoń pod numer: 
+48 514 040 033 
PCQ Recruitment
www.pcqnursing.pl

NABÓR PIELĘGNIAREK DO SZPITALA
W WIELKIEJ BRYTANII 
BLOK OPERACYJNY | INTENSYWNA TERAPIA |
ODZDZIAŁ PEDIATRYCZNY | ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY

Rozmowy z pracodawcą 25 sierpnia 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.

Zarobki roczne £30,000 – £35,000

BENEFITY:
 Zagwarantowane i opłacone zakwaterowanie przez 6

 miesięcy oraz pomoc w relokacji
 Rozbudowane możliwości szkoleń
  Opłacony przelot z Polski do Anglii
  Odbiór z lotniska
  System opieki zdrowotnej/ubezpieczenie dentystyczne
   Program wspomagania pracownika
  Dostępne są 4 tygodnie urlopu


