Asistenti medicali
In case de batrani
Olanda

Pot aplica atat asistenti medicali generalisti cu experienta, cat si proaspat absolventi!

În funcția de Asistent medical de îngrijire 3IG:
- oferiți îngrijiri personale și îndrumări pacientilor și efectuați proceduri de asistență medicală.
- Coordonati sarcinile si activitatile de ingrijire impreuna cu celelalte asistente.
- Stimulati legatura cu pacientii si comunicati cu familia pacientilor.

Motive pentru alegerea acestui loc de muncă:
Un echilibru bun între munca și viața privată.
Un salariu în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă pentru Casele de îngrijire
medicală, Casele de îngrijire și îngrijirea la domiciliu, clasificarea FWG 35 (în funcție de
experiența relevantă de muncă

Ce oferim:
- Contract pe o perioadă de 24 luni, cu posibilitate de prelungire;
- Contract cu norma întreaga
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Salariu: in functie de experienta – intre 1900 - 2.668,93 EUR brut pe lună pentru
angajare cu normă întreagă)

Alte informații:
Trebuie să aveți o diplomă de asistentă Medical Generalist (studii postliceale de
3 ani sau postuniversitare de 4 ani)
Puteți aplica dacă aveți experiență sau dacă sunteți doar asistent medical
absolvent, fără experiență
Limba engleză- nivel A2-B1 (cursurile pentru limba olandeză vor fi în engleză)
Cursul de Limba Olandeza este platit de Angajator, iar primul contract este pentru 2
ani, după ce este posibil un contract nedeterminat.
Cursurile olandeze vor fi initial ONLINE (primele 8 săptămâni) și apoi în Olanda, timp de
aproximativ 16 săptămâni (costurile pentru cursurile olandeze + cazare sunt suportate de
angajator).
Detalii:
Partenerul nostrum din Olanda are propria Academie de studii a limbii Olandeze, in
care profesori specialisti se ocupa de pregatirea cursantilor. La sfarsitul acestei
perioade aproape toti cursantii stapanesc bine limba Olandeza -> nivel conversational
sau chiar un nivel mai inalt.
Procedura este urmatoarea:
Nivelul I – 8 saptamani curs online la distanta, cu finalizare printr-un test de evaluare.
Acesta este egal cu nivelul A1 (Limba Olandeza nivel de baza). Urmeaza promovarea
cursantului catre nivelul II, momentul in care acesta este invitat in Olanda pentru a
urma cursul intensiv de limba Olandeza.
Nivelul II – 16 saptamani curs intensiv + 1 saptamana pauza + al II-lea test de
evaluare.
Acest curs se desfasoara in Olanda.
20 de ore studiu la Academie/ saptamana + 20 ore studiu (teme pentru acasa)/
saptamana.
La terminarea cursului, studentul sustine al II-lea test de evaluare care trebuie sa fie
egal cu nivelul B2 de Limba Olandeza. = Pentru Asistentii medicali, testul de evaluare
efectuat de catre Academia De studii a Limbii Olandeze, este suficient pentru angajare.
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In toata aceasta perioada, Asistentii Medicali sunt sustinuti financiar de catre angajator
pentru ca acesta sa nu fie nevoit sa munceasca, iar cursantul sa se concentreze numai
catre studiul limbii olandeze
Brains Consulting si Partenerul sau din Olanda va ajuta la:
•
Procesul administrativ din toate punctele de vedere
•
Recunoasterea diplomelor, inregistrarile la primarie, deschiderea unui cont
bancar si tot ceea ce este necesar in vederea bunei desfasurari a procesului de
adaptare si integrare in Olanda cu tot ceea ce este necesar. Suntem in permanenta in
contact atat cu agentia dvs pentru a va oferi informatii, cat si cu solicitantul pentru buna
desfasurare a intregului proces.
•
Ajutarea la gasirea unei locuinte cat mai aproape de locul de munca.
Angajamentul solicitantului este: Contract pe o perioada de minim 2 ani. In cazul in care
persoana pleaca inainte de finalizarea celor 2 ani, suma investita va trebui returnata.
Nu uitati sa trimiteti aceasta oferta si colegilor si prietenilor dvs asistenti
medicali😊

Asteptam CV-ul dvs in limba engleza la adresa de email cv@brainsconsulting.ro
Pentru si mai multe detalii ne puteti contacta la numarul: 0040 733733511 sau
0733733411.
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