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Pielęgniarka, Pielęgniarz Norwegia
Adecco Poland Pielęgniarka, Pielęgniarz Norwegia Miejsce pracy: Norwegia Wymagania: • wykształcenie wyższe – licencjat lub magister pielęgniarstwa, •
dwuletnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku, • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w miejscu pracy (B1),
• prawo jazdy kat. B, • gotowość udziału w intensywnym kursie języka norweskiego w Polsce, • zainteresowanie podjęciem długoterminowej pracy za granicą, •
pozytywne nastawienie, otwartość, zaradność, łatwość uczenia się, dobry humor, Oferujemy: • bezpłatny, intensywny kurs języka norweskiego dla pielęgniarek w
Polsce – połączenie nauki poprzez platformę internetową oraz kurs stacjonarny w ośrodku szkoleniowym Adecco, • w trakcie kursu stacjonarnego zapewnione
zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, • stałe zatrudnienie u stabilnego pracodawcy (praca w dużych miastach i mniejszych miejscowościach na
terenie całej Norwegii), • stawka podstawowa 192 NOK brutto / godz., • bezpłatne zakwaterowanie na terenie Norwegii, • pomoc w załatwieniu formalności
związanych z podjęciem pracy w Norwegii, • pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na pobyt oraz znalezieniem mieszkania.
Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata oferującym wysoki standard życia, zarobki na europejskim poziomie oraz prace w dobrze funkcjonującym
systemie opieki zdrowotnej. Z zatrudnienia w Norwegii wynikają wszelkie norweskie prawa i świadczenia socjalne m.in. 100% płatnego chorobowego;
ubezpieczenie zdrowotne i od nieszczęśliwych wypadków, urlop 5 tygodni (premia urlopowa w wysokości min. 10,2% rocznego wynagrodzenia brutto wypłacana w
czerwcu kolejnego roku), świadczenie rodzinne na każde dziecko do 18 roku życia (dziecko może mieszkać w Polsce). Terminy: Składanie aplikacji, rozmowy
kwalifikacyjne – październik 2013 Finalne spotkania kwalifikacyjne z przedstawicielem pracodawcy z Norwegii – październik / listopad 2013 Rozpoczęcie kursu
języka norweskiego dla pielęgniarek – listopad 2012 SKŁADANIE APLIKACJI: Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w języku
polskim i angielskim z podaniem numeru referencyjnego PP/Nor/10.2013 na adres justyna.rybacka@adecco.com Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia,
jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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