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Firma poszukuje 100 specjalistów medycyny rodzinnej, którzy zdecydują się pracować w Anglii. (fot.shutterstock.com)

National Health Service (NHS) rozpoczyna rekrutację stu specjalistów medycyny rodzinnej z
Unii Europejskiej do placówek National Health Service w środkowej Anglii.
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Aktualnie rma Paragona szuka lekarzy, którzy podejmą pracę w gabinetach zlokalizowanych w
rejonie Central Midlands. Docelowo ma zostać zrekrutowanych 100 specjalistów. Pracownicy
mogą liczyć na wsparcie we wszelkich formalnościach związanych z rozpoczęciem życia w nowym
miejscu, a także na intensywne, bezpłatne stacjonarne szkolenia.
Pierwszy etap szkolenia odbywa się w kampusie Paragony pod Warszawą, gdzie przyszli
pracownicy NHS poznają język, kulturę i zasady funkcjonowania brytyjskiego systemu ochrony
zdrowia. Kolejny etap odbywa się po przybyciu do Wielkiej Brytanii - każdy specjalista przechodzi
dodatkowe szkolenie, na którym szczegółowo omawiane są różnice między pracą lekarza
rodzinnego w Wielkiej Brytanii oraz w innych krajach.
Osoby biorące udział w rekrutacji prowadzonej przez Paragonę nie muszą zdawać egzaminów
językowych IELTS ani OET.
Firma Pragona już wcześniej pomogła NHS uzupełnić niedobory kadrowe – w 2004 roku
przeszkoliła i zrekrutowała 300 stomatologów z całej Europy.
Warto przypomnieć, że szacuje się, że od wejścia Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju
wyjechało ponad 12 tysięcy lekarzy. Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w
Katowicach, pytany o to, czy w związku z poprawiającą się w Polsce sytuacją zawodową lekarzy
możemy liczyć na falę ich powrotów, wskazuje, że "fala", to zbyt dużo powiedziane.
- Jak ktoś przez lata zdążył urządzić się w pewnym miejscu, dobrze się w nim czuje i powodzi mu się
w nim, to już nie wróci. Ale wielu lekarzy, którzy wyjechali, bo w Polsce nie możliwości uzyskania
wymarzonej prze siebie specjalizacji, zaczyna wracać. Tutaj mają swoje korzenie, rodzinę bliskich mówił w rozmowie z PulsHR.pl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.
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