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Vot 5    Evaluare

Medici specialisti medicina de familie doriti in Marea Britanie. Cererile pentru a lucra in Hertfordshire si

West Essex sunt acceptate pana la data de 22 iunie

Medicii specialiști medicină de familie din țările Uniunii Europene sunt căutați pentru a ocupa funcții care se a�ă în zone atractive din Marea

Britanie.
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Medicii specialiști medicină de familie interesați vor bene�cia de cursuri de orientare în orașul Piaseczno, în apropiere de Varșovia, începând cu

data de 12 august, iar apoi la începutul lunii noiembrie. 

Doar 70 de posturi mai sunt disponibile pentru medici specialiști medicină de familie în programul de recrutare al Paragona pentru Serviciul

Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS). Oferta se adresează medicilor din mai multe țări ale Uniunii Europene, printre care România,

Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Lituania, Polonia și Spania. Următoarea grupă recrutată va avea ocazia să lucreze în două dintre cele mai

atractive zone ale Regatului Unit.  

Hertfordshire și West Essex se numără printre cele mai pitorești comitate din sudul Angliei, cu școli excelente, a�ându-se la o distanță ușor de

străbătut de centrul Londrei. Potrivit unui clasament realizat de uSwitch Better Family Life Index, care a cercetat calitatea vieții în 138 de

comitate britanice, Hertfordshire este considerat a � cel mai bun loc de trăit din Marea Britanie. Atât Hertfordshire, cât și West Essex sunt

renumite pentru orașele pitorești și rezervațiile naturale care au devenit zone preferate de producătorii de �lme. 

“Școli uimitoare, o călătorie cu trenul de doar 20 de minute spre Londra, la 50 de kilometri de plajă, Universitatea Cambridge și aeroportul Luton la

doar o aruncătură de băț, facilitează echilibrul dintre carieră și familie,” a declarat Martin Ratz, Director și Co-fondator al Institutului Paragona.

"Medicii din programul nostru vor � fericiți că săptămâna lor de lucru – începând de la 17 și apoi crescând la 37.5 ore – le oferă foarte mult timp

pentru a se bucura de împrejurimi."

Securitatea este pe primul loc

Programul medicilor specialiști medicină de familie din acest an nu se axează exclusiv pe avansarea în carieră și pe dezvoltarea personală.

Paragona își dorește, de asemenea, ca participanții să se simtă în siguranță.

“NHS ne-a asigurat că Brexit-ul și dispozițiile sale nu vor avea niciun impact asupra programului nostru. Fiecare etapă a procesului este concepută

pentru a-i face pe solicitanții noștri și pe familiile acestora să se simtă confortabil. Paragona îi sprijină la �ecare pas, începând cu cursuri de limba

engleză și instrucțiuni cu privire la diferențele dintre Sistemul de Sănătate din Marea Britanie și Sistemul European de Sănătate, sprijin în vederea

relocării, găsirea de școli pentru copii sau locuri de muncă pentru soți, până la instruirea la noul loc de muncă,” a declarat Kinga Łozińska, CEO
Paragona.

Participanții la cursurile de orientare organizate de Paragona – desfășurate la campusul companiei din Piaseczno, lângă Varșovia – sunt scutiți

de cursurile de limbă obligatorii IELTS și OET, care până în prezent au fost singurele modalități prin care străinii erau autorizați să lucreze ca

medici specialiști medicină de familie la NHS. Următoarele două cursuri pentru medicii care doresc să lucreze în Hertfordshire și West Essex

încep pe data de 12 august și la începutul lunii noiembrie. Cererile trebuie depuse până la data de 22 iunie.

Salarii anuale între 70.000 - 200.000 lire sterline

“Oferta Paragona se diferențiază prin faptul că participanții primesc salariul integral pe parcursul perioadei de formare și până la 8.000 de lire sterline

pentru costurile de relocare,” a adăugat Kinga Łozińska. “Inițial, medicii specialiști medicină de familie care petrec aproximativ 17 ore pe săptămână

la cabinet câștigă aproximativ 70.000 de lire sterline pe an. După perioada de adaptare, volumul de muncă crește, ajungând la 37.5 ore pe săptămână,

salariul anual ajungând la 80.000 de lire sterline. După doi sau trei ani, un medic va câștiga 90.000 de lire sterline pe an.” 

Multe spitale și clinici din Marea Britanie care lucrează cu Paragona sunt în căutare de medici pentru ocuparea posturilor permanente sau

pentru parteneriate de afaceri, și chiar pentru funcțiile de conducere. În ultimul caz, salariile pot � de 200.000 de lire sterline. 

Despre Paragona:

Paragona este lider european în ceea ce privește resursele umane în domeniul sănătății. Din anul 2002, compania a ajutat peste 1.000 de profesioniști

din domeniul sănătății să înceapă o viață nouă și să obțină un nou loc de muncă în centre medicale prestigioase din Scandinavia, Marea Britanie și

Franța. Anul acesta nu este prima dată când Paragona a colaborat cu NHS. În 2004, a recrutat și a instruit 300 de stomatologi din întreaga Europă

pentru a lucra în Marea Britanie. În lunile următoare, compania va începe recrutarea pentru alte regiuni din Marea Britanie. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați: www.paragona.com (http://www.paragona.com)
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