BRAINS CONSULTING recruteaza URGENT:

INFIRMIERI –Irlanda / Dublin

Joburi Infirmieri – Dublin, Irlanda
Se lucreaza in case de batrani sau in centre pentru persoane cu dizabilitati (Dementia,
Parkinson, AVC, boli cardiovasculare & Cancer)
Interviurile cu Angajatorul vor avea loc pe Skype sau ZOOM.
Cerinte:
-

minimum of 2 ani experienta anterioara ca infirmier – obligatoriu

-

Experienta in lucrul in case de batrani – avantaj

-

Preferabil diploma de Ingrijitor persoane in varsta sau infirmier.

-

Limba Engleza – Nivel Conversational - Mediu

Principalele indatoriri si responsabilitati:
• Sa efectueze toate aspectele îngrijirii în functie de nevoile persoanei, conform
planului de îngrijire agreat
• sa ajute rezidentii cu nevoile rezidentilor de igiena personala, toaleta
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• sa se asigure ca rezidentii sunt îmbracati în îmbracaminte adecvata sezoniului, la
alegerea lor
• sa ajute rezidentii sa se mobilizeze / deplaseze în siguranta
• Sa asigure rezidentilor asistenta la mancare
• Sa participe la administrarea terapiei / tratamentului si a oricaror alte terapii
alternative, asa cum sunt prescrise asistenta sociala, managerul casei de ingrijire, sau
asistentei medicale de serviciu
• Sa comunice cu tot personalul, rezidentii, rudele si vizitatorii
• sa trateze toate informatiile si datele angajatorului si rezidentilor într-un mod sigur si
confidential
Beneficii:
Pachetul complet de remunerare va fi discutat la interviu, dar va include următoarele;
• Contract de munca cu durata nelimitata, full time, 40 ore/saptamana
• Bilet de avion gratuit catre Irlanda (dus)
• Întalnire si întampinare la aeroport la sosirea in Irlanda
• Cazare: angajatorul ofera cazare gratuita in prima luna, apoi cazarea este contra cost
– aproximativ 500 EUR/luna.
• Asistenta pentru achizitionarea nuaarului PPS si deschiderea contului bancar la
sosirea in Irlanda.
• 20 de zile de concediu anual
• Instruire si pregatire – perioada de inductie de 2-3 zile
• Program complet de orientare și mentorat
• Salariu:
pentru 2 ani experienta ca infirmier: 11,85 € brut/ ora. Salariu lunar: 2000 - 2100 Eur
brut/luna
pentru 4 ani experienta ca infirmier: 12,65 € brut/ ora. Salariu lunar: 2100 - 2300 Eur
brut/luna

ATENTIE!!! Se va sustine un interviu in limba engleza pe Skype sau ZOOM cu
reprezentantii firmei angajatoare in care se verifica cunostintele conversationale ale
candidatului.
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Dupa sustinerea cu succes a interviului, veti primi oferta ferma + contract de munca +
alte documente care trebuiesc semnate in termen de 7 zile de la data primirii.
Printre documentele pe care va trebui sa le trimiteti Angajatorului sunt:
-

2 recomandari de la fosti angajatori, minim o recomandare din domeniul infrijirii
de persoane in varsata / bolnave / cu dizabilitati

-

Cazierul de la Politie

-

Adeverinta de la medicul de familie ca sunteti clinic si psihic sanatos pentru a
lucra in strainatate in Irlanda in azile de batrani.

Documentele de mai trebuiesc trimise in limba engleza (traduse la traducator
autorizat), daca sunt redactate in alta limba decat limba engleza.
Biletul de avion este cumparat de catre Angajator dupa trimiterea documentelor
solicitate.

Detalii despre plecarea de pe aeroport:
Pe aeroportul din Romania vi se solicita test PCR negativ, (rezultatul testului nu
trebuie sa fie mai vechi de 48 ore).

Detalii despre carantinarea in Irlanda:
-

La acest moment, la sosirea in Irlanda veti fi carantinati14 zile. Daca sunteti deja
vaccinati cu ambele doze, carantina este de 5 zile.

-

La sosire in Irlanda sunteti preluat de la aeroport si cazat la locul declarat de
carantina.

-

Pe perioada carantinei de ofera cazare gratuita + alimente.

FIRMA BRAINS CONSULTING NU PERCEPE TAXE SI COMISIOANE DE LA APLICANTI
!!!!

Pentru informatii suplimentare:
Sunati la Telefon & WhatsApp: 0733733511, 0729478762
sau Trimiteti CV-ulul la: email: cv@brainsconsulting.ro

Primul pas al aplicatiei dvs. la acest job este trimiterea CV-ului!!! Cvul (obligatoriu)
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