Slaugos namų darbuotojas Anglijoje (be patirties)
Darbo skelbimo numeris: SK005544
„Darbai svetur“ jau 10 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu
ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje
Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Kipre,
Graikijoje, Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Dubajuje, Katare, Australijoje,
Kanadoje (Working holiday programa), JAV (Work and Travel programa). Šiose
šalyse klestintis turizmas ir pramonė nuolat reikalauja naujos kvalifikuotos ir
nekvalifikuotos darbo jėgos sezoniniam ir ilgalaikiam darbui.
„Darbai Svetur“ pasirūpina visu įdarbinimo ir įšvykimo procesu Nuo... Iki
(tinkamiausios darbo pozicijos parinkimas, kelionė, būstas, pasitikimas, kontraktas,
dokumentų tvarkymo detalės ir pan.).
Norite atostogų metu užsidirbti? Siekiate kurti geresnį savo šeimos rytojų? Turite
pamatyti pasaulį ir pralavinti užsienio kalbą?
Atsiųskite mums savo CV arba kreipkitės telefonu. Suteiksime Jums konsultaciją,
parinksime tinkamiausią darbo poziciją, pasirūpinsime kelionės, pasitikimo,
apgyvendinimo, dokumentų sutvarkymo detalėmis. Tai galimybė ne tik įgyti darbo
patirties užsienyje, užsidirbti pinigų, patobulinti užsienio kalbos įgūdžius, bet ir
aplankyti nuostabias šalis, susipažinti su draugiškais žmonėmis bei savo akimis
pamatyti, koks platus yra pasaulis.
Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje - www.DarbaiSvetur.lt ir
Facebook: www.facebook.comdarbaisvetur

Darbo aprašymas:
Senjorų slaugos namai Anglijoje ieško slaugos darbuotojų (be patirties) ir
registruotų slaugių/seselių. Priimami tiek vyrai, tiek moterys.
Senelių sveikatos būklė yra įvairi, dauguma jų serga dimensija, Alzheimeriu, taigi
darbas reikalauja ištvermės ir kantrybės. Patirtis NEREIKALINGA, reikia
šnekamosios anglų k. žinių.
Darbo valandos: darbas pamainomis, tiek dieninės, tiek naktinės.
Atlyginimas: £8.72 per valandą (slaugos darbuotojams, neturintiems patirties) arba
£15.95-£17 per valandą (registruotoms slaugėms/seselėms).
Atostogos 5-6 savaitės per metus. Visos soc. garantijos priklauso pagal UK
įstatymus. Darbuotojų reikia nuolat.
Būstas suteikiamas, nuomos kaina priklauso nuo konkretaus varianto, svyruoja tarp
50-105 svarų per savaitę.

50-105 svarų per savaitę.
Vietovės: Hereford, Norwich, Llandudno, Essex, Devon, West Sussex,
Warwickshire.
Reikalavimai kandidatui:
- Šnekamoji anglų kalba;
- 2 rekomendacijos iš buvusių darboviečių;
- Galimybė dirbti ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
- Atitinkama patirtis būtų privalumas, o registruotoms slaugėms/seselėms - būtinybė.
Įmonės pasiūlymai:
Ieškote daugiau informacijos? Bendraukime:
DARBAI SVETUR
Adresas: Krokuvos g. 13, 09314 Vilnius
Mob.: 8 624 66641

Papildoma informacija
Vieta: Jungtinė Karalystė / Jungtinė Karalystė
Galioja iki: 7/4/2020

