
8

R E K L A M A

Barchester Healthcare - 
firma, która inwestuje w rozwój swoich pielęgniarek

  W  ciągu  ostatnich  lat  Barchester 
bardzo  chętnie  rekrutował  pielęgniar-
ki z Polski ze względu na  ich wiedzę 
i  doświadczenie,  w  zamian  oferując 
doskonałe warunki pracy, wysokie za-
robki oraz ciągły rozwój zawodowy.

Agnieszka, pielęgniarka z Polski, 
która od ponad roku pracuje dla 
Barchesteru, zgodziła się opowie-
dzieć o swoich wrażeniach z tej 
współpracy:
Pracę w firmie Barchester otrzymałam 
ponad rok temu dzięki współpracy z 
firmą PCQ Recruitment. Rozmowa 
odbywała się w Polsce w języku an-
gielskim. Byłam pytana o moje do-
świadczenie oraz wiedzę pielęgniar-
ską. Mimo że pytania były konkretne i 
czasami miałam problem z opisaniem 
niektórych procedur medycznych, Pa-
nie były bardzo miłe i wyrozumiałe. 
Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu 
została mi zaoferowana praca w okoli-
cach Londynu.
Już w centrum szkoleniowym, w któ-
rym odbyłam dwutygodniowe wpro-
wadzenie do pracy, wiedziałam, że tra-
fiłam na bardzo dobrego pracodawcę. 
Wszystko zorganizowane, omówione. 
Warunki doskonałe, po wszystkich 
szkoleniach miałyśmy możliwość na-
prawdę  zrelaksować się w ośrodku, w 
którym mieszkałyśmy.
Dzięki temu, że pokryto koszty mojej 
rejestracji w NMC oraz biletu lotnicze-
go i zakwaterowania, nie bałam się, że 
zabraknie mi oszczędności na starcie.
Minął rok, zostałam poproszona o 

moją opinię o pracodawcy. Z przyjem-
nością chcę zachęcić koleżanki do wy-
jazdu i współpracy z firmą Barchester. 
Świetnie zorganizowane miejsce pracy 
oraz szkolenia, bardzo miła, domowa 
atmosfera. Jesteśmy ludźmi, których 
pasją jest nasza praca, trafiliśmy do 
miejsca, gdzie jest to docenione, gdzie 
każdy z nas jest stale motywowany do 
ciągłego rozwoju zawodowego.
Widzę tutaj wiele możliwości podnie-
sienia swoich kwalifikacji zawodo-
wych i wiem, że mam realne szanse już 
wkrótce awansować na wyższe stano-
wisko.

Polecam!

  Pierwszy  dom  Barchester  powstał 
w  1993  roku.  Został  założony  przez 
Mike’a Parsonsa w XVII-wiecznej po-
siadłości Moreton Hill w południowo-
-środkowej Anglii. Dzisiaj Barchester 
zatrudnia około 17 000 pracowników, 
którzy  sprawują  opiekę  nad  10  000 
rezydentów  w  około  200  specjalnie 
przygotowanych  domach  opieki  na 
terenie  całej  Wielkiej  Brytanii  oraz 
siedmiu  prywatnych  szpitalach  psy-
chiatrycznych. 
Barchester  niezmiennie  pozostaje  na 
czele  najlepszych  centrów  opieki  dla 
ludzi  starszych  w  Wielkiej  Brytanii. 
Przez ostatnie 20 lat Barchester Heal-
thcare pracował nad tym, aby stać się 
największą  organizacją  świadczącą 
usługi zdrowotne w Wielkiej Brytanii 
– a to wszystko dzięki ludziom, którzy 
wspólnymi siłami tworzą tę instytucję. 
Barchester  jest  jedynym  ośrodkiem 
zdrowotnym, który został wyróżniony 
przez  renomowany  ranking  Sunday 
Times  –  25  Firm Dla Których Warto 
Pracować (już po raz szósty!). 
To także jedyna firma w branży, która 
posiada własną Szkołę Biznesu, mają-
cą na celu zachęcanie pracowników do 

udoskonalania  swoich  umiejętności  i 
kwalifikacji.

Dlaczego powinieneś wybrać Bar-
chester jako swojego pracodawcę?
Firma Barchester chce być wyjątkowa 
w  podejściu  do  swoich  pracowników 
oraz podopiecznych. Mieszkańcy, pa-
cjenci i ich rodziny oczekują najlepszej 
opieki,  więc  Barchester  musi  zapew-
nić  im profesjonalny  i oddany swojej 
pracy  personel.  Zespół  specjalistów 
rekrutuje  ludzi,  którzy  będą  koncen-
trować  się  na  stałej  poprawie  jakości 
życia w domach  i  szpitalach psychia-
trycznych.  W  zamian  pracodawca 
oferuje konkurencyjne wynagrodzenie 
oraz różne dodatkowe korzyści.
Wiedza  o  tym,  dlaczego  Barchester 
jako pracodawca w sektorze opieki jest 
unikalny, to klucz do programu wpro-
wadzającego firmy. Nowi pracownicy 
otrzymują  kompleksowe  omówienie 
wszystkich  elementów  działalności 
firmy,  aby  mogli  czuć  się  pewnie  w 
pełnieniu swoich  funkcji, przyczynia-
jąc się do spełniania wizji Barchesteru. 
Nie  tylko  w  tym momencie  personel 
ma  okazję  do  nauki. W  trakcie  całej 
swojej  kariery  w  Barchester  Health- 
care  pracownicy  mają  szansę  na  od-
świeżanie  wiedzy  i  nabywanie  no-
wych  umiejętności,  a  także  na  ciągły 
własny  rozwój,  zarówno  zawodowy, 
jak i osobisty. W tym celu Barchester 
tworzy  plany  i  programy  rozwojowe 
umożliwiające  kontrolę  nad własnym 
doskonaleniem.
Celebrating  Success  jest  głównym 
programem uznaniowym dla  pracow-
ników.  Został      zaprojektowany,  aby 
nagradzać  ciężko  pracujący  personel, 
starający  się  utrzymać  wysoki  stan-
dard opieki. Dodatkowo przez cały rok 
istnieją inne formy nagradzania za do-
brą pracę i poświęcenie, jak np. wybór 

Pracownika Miesiąca czy przyznawa-
nie rocznych nagród w 12 kategoriach. 
W tym roku wręczenie wyróżnień od-
będzie się już 12 października m.in. w 
kategorii  Najlepszej  Pielęgniarki/Pie-
lęgniarza, Najlepszego Opiekuna, Naj-
lepszego Zespołu. Barchester zachęca 
także  swoich  pracowników  do  pół-
rocznych przeglądów swojej wydajno-
ści oraz rozwoju własnej roli w firmie, 
poprzez  korzystanie  z  wewnętrznego 
programu  rozwojowego  skupiającego 
się na poprawie wydajności pracy. Te, 
i wiele innych korzyści, jakie daje pra-
ca w Barchesterze, przyciągają co roku 
wielu kandydatów z Europy i nie tyl-
ko, starających się o miejsce w jednym 
z wielu ośrodków pracodawcy.
Nie  ma  żadnych  ograniczeń  w  roz-

woju  indywidualnej  kariery  w  firmie 
Barchester  Healthcare.  Korzystając  z 
programów rozwojowych i innych ak-
tywności  doskonalących umiejętności 
pielęgniarskie każdy pracujący w Bar-
chesterze ma szanse awansować i zaj-
mować coraz to wyższe stanowiska.

  Przedstawiciele  firmy  Barchester 
już  w  tym  miesiącu  po  raz  kolejny 
przyjadą  do  Polski.  Szczegóły  oferty 
znajdziesz  na  ostatniej  stronie  wrze-
śniowego  wydania  Ogólnopolskiej 
Gazety Pielęgniarek i Położnych.
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