
 
 

 
 

 
 
В сътрудничество с Ирландска агенция за наемане на медицински служители JOB FAIR Inc. търси Медицински 
сестри за старчески домове в Ирландия. 
 
Отговорностите за тази позиция включват, но не се ограничават до, следното: 
- Отговаря за хранителния прием, съобразен с изискванията на жителите на дома, за които отговаря. 
- Проследяване и обсъждане на клиничното състояние на пациентите, за които отговаря. 
- Проследяване за приемането на всички лекарства от пациента, както е предписано. 
- Съобразява се с политиките и стандарта на дома. 
- Попълване на досиетата на пациентите, за които отговрая. 
- Съобщаване за произшествия / инциденти. 
 
Изисквания за длъжността: 
- Опит като медицинска сестра. 
- Добро ниво на писмен и говорим английски език. 
- Прецизни при извършването на служебните задължения. 
- Имате диплом за завършено, подобаващо за длъжността образование.  
 
Какво ще получите: 
- 8.35 £ на час, докато работите като медицинска сестра, която няма PIN. След като получите вашия PIN вие 
можете да получавате заплащане до £ 13.00 на час. + извънредни от £ 2.00 до £ 4.00. 
- 12 месечен договор. 
- 5,6 седмици почивка на година (това включва и официални празници). 
- Нашият партньор ще ви посрещне и ще ви помогне с настаняването. 
- Възможност за избор на град, в който да работите. 
- Полетът до Ирландия ще бъде заплатен от работодателят, но ако напуснете в рамките на 12 месеца, сумата 
за транспорта ще ви бъде удържана. 
 
Услугите ни към кандидатите: 
- Са безплатни. 
- Спазваме етични норми, които не ни позволяват да заблуждаваме кандидатите ни. 
 
За да започнете работа: 
- Ще участвате в три интервюта:  
1во интервю с наш консултант; 
2ро интервю с ирландският ни партньор; 
3то интервю – с представител на дома, в който имате желание да работите. 
- Ще получите предварителна информация за видовете настаняване и разходите, които ще имате, работейки в 
Ирландия. 
- Ще получите копие на трудовият договор, за да имате информация при какви условия ще работите. 
- Ще получите отговор на всеки въпрос, който е свързан с това предложение.  

 

При интерес – изпратете автобиография. 

При въпроси – не се колебайте да се свържете с нас – office@jobfairinc.com  

Ако искате да сте информирани с нашите предложения можете да ни последвате във Facebook и Twitter  
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