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INFORMAȚII GENERALE PENTRU ASISTENȚII CARE DORESC SĂ LUCREZE ÎN CENTRE DE
GERIATRIE DIN UK ŞI IRLANDA

1. CRITERII DE SELECȚIE:
•

Candidații trebuie sa fie înregistrați la NMC sau în curs de obținere a înregistrării;

•

Candidații trebuie să fie persoane amabile și atente care doresc să lucreze în Anglia sau
Irlanda.

•

Candidații trebuie să fie interesați să lucreze cu persoane în vârstă şi angajați față de
aceştia.

2. SALARIU ŞI BENEFICII:
•

Pentru cei cu actele depuse la NMC (în faza de decizie) la momentul angajării se oferă
10,95£/oră până când se înregistrează la NMC;

•

Pentru cei înregistrați la NMC – între 12£ şi 14£/pe oră – în funcție de locul angajării,
calificare, nivel de experiență, abilități.

•

Program de lucru între 37,5 si 44 ore/săptămână cu contract full time condiționat de
terminarea cu succes a perioadei de acomodare/probă. Perioada de acomodare este de
aproximativ 3 luni, în funție de angajator.

•

Salariul mediu anual în condițiile menționate va fi între £ 26.715 şi £ 28.000 pe an.

•

Ca referință, salariile entry level din spitalele NHS (spitalele de stat din UK, care oferă
cele mai bune salarii) sunt între £ 20.000 şi £ 22.000 pe an, astfel încât cele de mai sus
sunt extrem de competitive;

•

Taxele reprezintă aprox. 20% din salariu;

•

Zbor gratuit în UK;

•

Asistență financiară pentru relocare și cazare;

•

Asistență cu taxele cerute de NMC, dacă este necesar;

www.medico-jobs.ro
•

Candidații sunt aşteptați şi întâmpinați la aeroport;

•

Oportunități excelente de dezvoltare și formare profesională.

3. PROCESUL DE PREGĂTIRE A INTERVIULUI:
•

Candidații trebuie să pregătească documentele necesare, inclusiv 2 fotografii tip
paşaport cu numele complet scris pe spatele lor.

•

Vom avea nevoie de copii simple ale documentelor emise în România, împreună cu o
copie a traducerii autorizate a documentelor.

•

În cazul în care candidații nu reușesc să furnizeze toate documentele în timp util, pot
scana și trimite documentele prin e‐mail după interviu.

•

Indiferent de situație, intervievatorul va dori să vadă toate documente originale la
momentul interviului.

4. INTERVIUL:
•

Sfătuim candidații să ajungă la locul întâlnirii cu jumătate de oră înainte de ora stabilită.

•

Candidații trebuie să aibă la ei un pix negru pentru a completa formularul Job
Application Form, ISA și un chestionar de sănătate. În Marea Britanie toate documentele
oficiale se completează cu negru.

•

Candidații vor susține un interviu prin intermediul unui program de simulări și li se va
cere să simuleze un Plan de Îngrijire bazat pe un scenariu dat.

5. REZULTATUL INTERVIULUI ŞI FEEDBACK:
•

Indiferent de rezultate, candidații vor fi informați şi vor primi feedback despre interviu.

