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Praca Anglia RGN Pielęgniarka Bromley Londyn 20 
gbp/ godz 

 

Praca dla pielęgniarki w Bromley rejon Londyn Klient Prowork.PL, brytyjski  dom opieki w Anglii w pilnie 

zatrudni pielęgniarza pielęgniarkę/ RGN nurse z doświadczeniem - stawka 20 funtów godz.  Pracuj jako 

pielęgniarka w UK - zarejestruj się na www.prowork.pl i aplikuj na nowe oferty dla pielęgniarek i pomocy 

pielęgniarek/ w trakcie oczekiwania na NMC. Nowa oferta pracy dla pielęgniarek Anglia 2019! Opcjonalnie 

pracuje jako pre-registred nurse w trakcie rejestracji w NMC i przygotowania do IELTS! 

Opis stanowiska 

Brytyjski pracodawca,  klient ProworkPL, ekskluzywny dom opieki w Bromley rejon LONDYN  zatrudni 

doświadczoną pielęgniarkę/ RGN Nurse do pracy z osobami starszymi i zapewnia b. atrakcyjne warunki 

zatrudnienia - do 20.00 funtów brutto/ godz. i pomoc w relokacji i wynajęciu mieszkania. Jeśli masz 

kwalifikacje jako pielęgniarz/ka – zapewniamy pomoc w znalezieniu stabilnej pracy jako pielęgniarka lub 

przejściowo opiekun medyczny w Wielkiej Brytanii. Praca na pełny etat w systemie zmianowym. Oferta 

skierowana do osób przebywających w Polsce jak i tych mieszkających już w UK. Rozmowa kwalifikacyjna z 

pracodawcą brytyjskim skype. Praca dla pielęgniarek w UK od marca 2019  

i poźniejsze terminy. Podejmij pracę w Anglii jako pielęgniarz/ pielęgniarka i rozwija swoje kwalifikacje 

zawodowe. ProworkPl pomaga w wyborze zaufanego pracodawcy/ do wyboru różne lokalizacje w UK, w tym 

opcja zatrudnienia w okresie przejściowym jako pomoc czy asystent pielęgniarki do czasu uzysjania pełnej 

rejestracji w brytyjskich izbach pielęgniarskich NMC i skutecznego przygotowania językowego do egzaminu 

IELTS. 

Wymagania 

• znajomość języka angielskiego 

• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwa (licencjat lub magister) 

• rejestracja NMC/RGN nurse i gotowość do podjęcia pracy jako pielęgniarka w UK (osoby bez 

rejestracji/ w trakcie procesu rejestracji mogą podjąć pracę jako opiekun czy asystent 

pielęgniarki care assistant - stawki 11.00 - 13.00 funtów/ godz w okresie przejściowym. 

• Gotowość do podjęcia pracy w UK od marca lub późniejsze terminy 2019. 

Warunki 

• Stały kontrakt etat od 36 godzin tygodniowo + możliwość pracy w dodatkowych godzinach 

• Wynagrodzenie: pielęgniarka z rejestracją w NMC 18.00  - 20.00 funtów  brutto godz. w 

zależności od Twojego doświadczenia / do ustalenia ( opcja: pomoc pielęgniarki w okresie 

przejściowym 11.00-13.00 funtów/godz.) 

• Kontrakt podpisywany bezpośrednio z pracodawcą brytyjskim 

• Szkolenia zawodowe dla pielęgniarek w UK 

• Płatny urlop wypoczynkowy 

• Zamieszkanie: pracodawca pomaga w znalezieniu i wynajęciu mieszkania 
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Prowork.PL oferuje wiele innych ofert dla pielęgniarek w Wielkiej Brytanii. Oferujemy pomoc w załatwieniu 

wszystkich formalności i przeprowadzce do UK oraz pomoc w znalezieniu stabilnej pracy w Wielkiej Brytanii i 

podpisanie kontraktu bezpośrednio z pracodawcą. Jak znaleźć dobrą pracę jako pielęgniarka/pielęgniarz w 

Wielkiej Brytanii? Skontaktuj się z Prowork.PL o podaj swoje preferencje odnośnie lokalizacji i poszukiwanej 

pracy w UK. Sprawdzaj aktualne oferty pracy bezpośrednio u pracodawców brytyjskich na stronie ProworkPL 

Procedura rekrutacyjna 

Jak znaleźć pracę jako pielęgniarka w Anglii.  Zarejestruj się na www.prowork.pl i aplikuj na Twoje 

preferowane oferty pracy dla pielęgniarek. Prowork PL od lat współpracuje z zaufanymi pracodawcami 

i  doradza w znalezieniu najlepszego pracodawcy i podpisaniu umowy o pracę.  Jeśli jesteś w trakcie 

rejestracji w brytyjskich izbach pielęgniarskich NMC, pomożemy w znalezieniu pracy przejściowej jako 

opiekun/ asystent pielęgniarki aby sprawnie podszkolić angielski i załatwić formalności i prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki UK 

Po otrzymaniu Twojej rejestracji na www.prowork.pl  i Twojego  CV, skontaktujemy się z Toba 

i umówimy Cię na rozmowę Skype bezpośrednio z pracodawcą brytyjskim. Pracuj  i wyjedź do Anglii i UK 

jeszcze na starych zasadach przed BREXIT!  

Kontakt i dane o firmie 

 

Prowork.PL Profesjonalny dobór personelu. Recruitment services Warsaw, Poland We recruit English Teachers, 

Nurses and Care staff ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa, www.prowork.PL Wpis do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia - certyfikat nr 9116 (www.kraz.praca.gov.pl). Nie pobieramy żadnych opłat 

od osób starających się o pracę. 

 


