Medici de Familie / GP in UK / Anglia
Program NHS England

Deveniti GP / Medic de Familie in UK / Anglia!
• Indiferent daca aveti experienta sau nu, programul Induction and Refresher
Scheme ofera o excelenta oportunitate de cariera pentru Medicii Specialisti de
Medicina Generala / de Familie care doresc sa fie parte integrata a Sistemului de
Sanatate Publica din Anglia.

3 etape in acest program:

1. Bursa platita - £3,000 net / luna
Inca din prima zi veti beneficia de o bursa platita pentru a sustine invatarea si intoducerea in
practicile generale ale Sistemului de Sanatate Publica din Anglia.
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2. Perioada de training platita - £3,500 net / luna
Urmeaza perioada de training platita, in care veti lucra sub supravegherea unui GP din UK /
Anglia.

3. Desfasurarea activitatii in mod independent - £68,000 - £72,000 brut/an
Veti incepe sa profesati in calitate de Medic de Familie Independent, fiind angajat al unui GP
Practice si avand o relatie contractuala directa cu NHS England.

Va invitam sa urmariti mai jos informatii privind acest program de recrutare destinat Medicilor
de Familie cu sau fara experienta profesionala anterioara.

BENEFICII
• Bursa platita
- Veti intra intr-un program de invatare care sa va faciliteze integrarea usoara in
sistemul de sanatate britanic. Bursa de invatare este platita, iar programul de
training va fi livrat de un GP din Anglia si monitorizat de Health Education England.
- Venitul net lunar: £3,000
- Durata: aproximativ 3 luni
- lte beneficii: costurile examenelor MCQ (Multiple Choice Question) si Simulated
Surgery vor fi suportate de catre NHS

• Perioada de training platita
- In aceasta perioada, veti profesa sub supravegherea unui GP din Marea Britanie
care va va oferi suport si sfaturi utile pentru desfasurarea activitatii in mod
independent.
- Venitul net lunar: £3,500
- Durata: aproximativ 6 luni
• Desfasurarea activitatii in mod independent
- Veti incepe sa va desfasurati activitatea in mod independent fiind angajat al unui
GP Practice.
- Venitul brut anual: £68,000 - £72,000 / an
- Durata: aproximativ 6 luni
- Alte beneficii: puteti efectua ore suplimentare pentru spitale locale in system locum.
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COSTURILE CU RELOCAREA SUNT ACOPERITE /DECONTATE!!
NHS-ul va acoperi costuri privind relocarea de pana la £9.500. Aceste costuri se pot
referi la:
• Transportul familiei catre Marea Britanie
• Cazare (28 zile)
• Costurile de transport pe teritoriul Angliei (28 de zile)
• Bilete de avion pentru candidați pentru a participa la evenimentul de interviu din Marea
Britanie

CRITERII DE ELIGIBILITATE pentru inscrierea in program!
• Nivel de limba engleza echivalent cu nivelul 7,00 IELTS sau Nivel B OET
• Diploma de Medic Specialist Medicina de Familie
• Experienta nu este necesara
Incepand din 2019, puteti obtine un prim inteviu cu NHS daca aveti una dintre
urmatoarele 3 Certificate de limba engleza cu scorurile aferente:
-

Certificat IELTS 6.5 Overall Score, cu cel putin 6.0 Score la proba de Reading sau
Writing
Certificat OET cu cel putin Nivel B la probele de Speaking si Listening si cel putin
Nivel C la probele de Reading si Writing
Certificat Cambridge Nivel C1

Certificatul IELTS 7.0 nu mai este necesar pentru a intra in Program.

Cerința pentru introducerea la cel de-al doilea interviu (și intrarea în program)
-

Certificarea la IELTS 7.0 în general, în care un domeniu (citit sau scris) poate fi de 6.0
sau

-

Certificare la OET cu un domeniu (citit sau scris) acceptabil la gradul C + și domeniile
rămase la B (sau mai sus).

-

Certificarea limbii Cambridge în limba engleză pentru C1 avansată sau

Toate calificările lingvistice trebuie să fie evidențiate prin prezentarea unui certificat de către
candidat către furnizor și sunt necesare înainte ca un candidat să poată trece la a doua etapă
de interviu.
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Certificatul (certificatele) IELTS sau OET trebuie să fie obtinute in ultimii doi ani pentru
a fi acceptat.
• LOCATII!
·

Cheshire & Merseyside

·

Greater Manchester

·

North East

·

Lancashire and South Cumbria

·

South Yorkshire and Bassetlaw

·

West Yorkshire and Hartlepool

• Pentru mai multe informatii legate de aceasta oportunitate profesionala, va invitam sa
completati Application Form, iar consultantii nostrii vor lua legatura cu dumneavoastra
in cel mai scurt timp posibil!

JOBURI +
Medicii din schemă își pot completa salariul prin acceptarea de schimburi de locum la
spitalele locale. Orele suplimentare vor trebui să fie stabilite de comun acord cu practica
medicului in timpul programului de training de GP. Contractul cu normă întreagă este de 10
sesiuni - 7 clinice și 3 teoretice/formări. Programul este acum deschis pentru candidații cu
fracțiune de normă care doresc să lucreze nu mai puțin de 50% echivalent normă întreagă.

Pentru mai multe informatii despre programul GP’s in UK / NHS England, va rugam sa ne
contactati!
Tel: 0356424472, 0733733411 – persoana de contact Adelina Tirziu
Asteptam CV-ul dvs in limba engleza pe adresa de email: cv@brainsconsulting.ro
Toate ofertele noastre pentru medici in strainatate le gasiti pe pagina noastra de internet:
www,brainsconsulting.ro si pe pagina de Facebook: Medici strainatate!
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