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 Praca dla opiekunów Anglia/ rozmowa kwalifikacyjna 6 sierpnia Warszawa 

Praca dla opiekunów środowiskowych w Watford / płn.-zach. Londyn oraz w St. Albans od 

września 2015! Chcesz pracować jako Community Worker w Londynie, zdobywać nowe 

doświadczenia oraz podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe? Już teraz prześlij do nas swoje cv! 

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą brytyjskim w dniu 6 sierpnia w Warszawie.  

Brytyjski pracodawca, klient Prowork.PL, duża organizacja świadcząca usługi medyczne, zatrudni 

opiekunów/ Community Workers z komunikatywną znajomością angielskiego do opieki nad osobami 

starszymi. Praca w domach prywatnych jako opiekun osoby starszej / Community Worker – 

świadczenie opieki środowiskowej dla indywidualnych pacjentów w rejonie płn.-zach. 

Londynu.  Oferta stałej pracy dla opiekunów! Prawo jazdy nie jest wymagane. Lokalizacja Watford/ 

płn.-zach. Londyn. Opiekun osoby starszej pomaga pacjentom w codziennych czynnościach (higiena, 

spacery, asystowanie w codziennych zajęciach). Pracodawca zapewnia system szkoleń NVQ i 

zamieszkanie w pobliżu miejsca pracy. 

Wymagania  

 doświadczenie w opiece nad osobami starszymi mile widziane 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

  wymagane prawo jazdy, pracodawca zapewnia samochód służbowy. 

  wymagane referencje z dwóch ostatnich miejsc pracy 

 Mile widziane osoby, które już mieszkają w Anglii i poszukują nowej pracy 

 Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą brytyjskim face to face w dniu 6 sierpnia 2015 

Warunki  

 Wynagrodzenie: 8.00 funtów/godz. brutto 

 Zamieszkanie: zapewnione, koszt około 100 funtów tygodniowo z rachunkami 

 Okres zatrudnienia: praca stała na pełen etat 40 godz. / tyg.. Możliwość pracy w 

nadgodzinach. 

 Możliwość uczestniczenia w szkoleniach i podwyższania kwalifikacji zawodowych 

 Kontrakt podpisywany z pracodawcą brytyjskim 

Procedura rekrutacyjna  

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o pilne o przysłanie cv w  języku 

angielskim na adres: recruitment@prowork.pl tel.022 323 63 35;  501 250 399, kontakt: Anna 

Cebula. Po otrzymaniu cv kontaktujemy się z kandydatami telefonicznie. 

Prowork.PL Profesjonalny dobór personelu do opieki 

ul. Warecka 8/46 00-040 Warszawa , www.prowork.PL   

FACEBOOK/Prowork.PL.PRACA 

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. 

Pomagamy w przygotowaniu/przetłumaczeniu dokumentów i skutecznym podjęciu pracy za 

granicą.  
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