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Място за безплатни прессъобщения
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НАЧАЛО PR ВРЪЗКИ НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ ОБЯВИ ЗА РАБОТА РЕГИСТРИРАНИ АГЕНЦИИИ М3 COLLEGE КУРСОВЕ

» НОВИНИ ОТ АГЕНЦИИТЕ

Paragona откри нов кампус за професионално обучение на лекари от ЕС
M3 Communications Group, Inc. 
30 май 2019 г.

30 май 2019 г., София. Paragona, световен лидер в подбора и наемането на

медицински персонал, отвори модерен кампус за подготовка на

специалисти в Пясечно, в близост до Варшава. Лекари от страните-членки

на ЕС ще бъдат обучавани в новия център, за да продължат успешно

медицинската си практика в друга страна. Изграждането на новия кампус е

резултат от желанието на Paragona да осигури на лекарите, които наема,

възможно най-добрите условия за професионална подготовка и да ги

улесни максимално при смяната на работната позиция и преместването им

в чужбина. На официалното откриване на кампуса специалистите,

участващи в програмата за набиране на персонал на Paragona, имаха

възможност да разговарят с бъдещи работодатели.

В резултат от недостига на персонал в медицинския сектор в Скандинавия, Франция и Великобритания, болниците и частните

клиники са все по-склонни да наемат чужденци. Много специалисти, които имат желание да развиват кариера в чужбина,

обаче се притесняват от работата на чужд език, както и от разликите в извършването на медицинските процедури. В отговор

на това Paragona постоянно се стреми да подобрява условията на работните оферти на лекарите, както и на цялостната

подготовка по преместването. Това е и причината всички курсове за обучение в кампусите на Paragona да се водят от

квалифицирани специалисти и са създадени така, че да помогнат на лекарите да прескочат всякакви бариери.

Основен приоритет за Paragona при подготовката на наетите лекари преди да заминат за чужбина е интензивното изучаване

на езика и начина, по който работи здравната система на страната, в която те ще работят, използвайки най-модерните и

доказани методи. Досега Paragona е наела и обучила повече от 1000 специалисти-лекари от ЕС, които успешно са започнали

работа в медицински учреждения във Франция, Дания, Швеция, Норвегия и Обединеното кралство. Новият кампус на

Paragona, където лекари от цяла Европа ще прекарват от няколко седмици до няколко месеца, се състои от учебни зали,

жилищна зона и зона за отдих. Целта на кампуса е да помогне на компанията да осигури по-добри условия за обучение на

лекарите, както и да обучава по-големи групи.

„Нашият нов кампус е уникално място, където ще се провеждат курсове за обучение на лекари от много страни от ЕС като

Испания, Литва, Хърватия, Италия, Румъния, България и Полша. Въпреки официалното признаване на медицинските дипломи

и голяма част от допълнителните специализации на лекарите от всички европейски страни, все още в държавите-членки на

ЕС съществуват формални пречки за развитие в чужбина. По време на курсовете се работи интензивно върху най-големите

бариери, пред които се изправят лекарите, като перфектното владеене на чужд език. Набляга се на подобряването на

езиковите умения на всеки кандидат и изучаването на професионални медицински термини. В програмата са включени и

специални модули за подготовка по провеждане на специфични процедури, свързани с изискванията за лечението на

пациенти в чужбина. Нашият опит показва, че благодарение на комбинацията от онлайн обучение и регулярни класни

занимания, лекарите са в състояние да постигнат бърз напредък“, казва Кинга Лозинска, главен изпълнителен директор на

Paragona.

„По време на престоя си в нашия кампус, лекарите не само изучават езика, но и преди всичко имат възможност да разговарят

с бъдещи работодатели и да се срещнат с други лекари, които са решили да продължат кариерата си в чужбина.

Благодарение на този вид подход специалистите, които участват в нашите проекти, се адаптират много по-бързо и имат

всички необходими знания за безпроблемно навлизане в чуждестранната здравна система“, добавя Кинга Лозинска.

Повечето подобни центрове се фокусират само върху подготовката на лекари, желаещи да работят в Скандинавия. Paragona е

единствената компания, която предлага и обучение за специалисти, които са решили да развиват своята кариера във

Великобритания. Това е свързано с изпълнението на дългогодишния и най-голям досега проект на компанията по набирането

на специалисти за Националната служба по здравеопазване на Великобритания (NHS). Като част от проекта, няколко хиляди

лекари-специалисти по Обща медицина ще бъдат назначени да работят на територията на Обединеното кралство. На

официалното откриване на кампуса на 22 май, лекарите, участващи в програмата за набиране на персонал на Paragona, имаха

възможност да разговарят с бъдещите работодатели от NHS, да обсъдят подробности относно преместването си и плановете

за предстоящия им период на адаптация.

„Работата в националните здравни центрове е не само възможност за подобряване на професионалните умения на даден

човек, но също дава поле за личностно израстване. Програмата, която изпълняваме в сътрудничество с NHS, е изцяло

насочена към хората и техния комфорт по време на преместването и престоя им в Англия. Най-голямото &#1117; предимство

е, че участниците в нея не трябва да преминават езиковия тест IELTS или професионалния тест по английски (OET). Освен

това, ние предлагаме асистенция във всички етапи, свързани с преместването, като при пристигането си във Великобритания,

лекарите получават и допълнително въвеждащо обучение. Не по-малко важен е фактът, че сме получили официално

потвърждение от NHS, че всички свързани с Brexit споразумения, направени по време на изпълнението на проекта, няма да го
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засегнат“, казва Кинга Лозинска.

Проектът, изпълняван от Paragona за NHS, е разделен на няколко етапа. Пилотната фаза завърши с набирането на 25 лекари-

специалисти по обща медицина за медицински центрове, разположени в Линкълншир. В момента Paragona е фокусирана

върху намирането на още 100 лекари за клиники в региона на Централен Мидландс.

Може да намерите цялата необходима информация относно набирането на лекари-специалисти по обща медицина за работа

към Националната служба по здравеопазване във Великобритания (NHS) тук: www.paragona.com

     

Пощенска банка осигури 10 стипендии за обучение в СофтУни 
30 август 2019г. Proximity 

Юбилейното 35-о издание на Празници на изкуствата Аполония беше открито със спиращ дъха спектакъл на Балет
Арабеск 
30 август 2019г. M3 Communications Group, Inc. 

Wizz Air получи последната доставка на самолет Airbus A321ceo 
30 август 2019г. M3 Communications Group, Inc. 

Древният ритуал „Виното на Сабазий – Загрей” в Минерални бани 
30 август 2019г. PReporters 

Шампион на Нигерия представя книга за Петър Жеков 
30 август 2019г. PR Sales 

Румели Екрем и Илиян ще пеят на Есенните празници в Ардино 
30 август 2019г. PReporters 
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