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OFERTA PRACY  

Krajowy nr refi: 11485633_ 
 
 

 

 
Stanowisko:  

Opiekun/Opiekunka Środowiskowa – Asystent pielęgniarstwa 

Kod ISCO:  5321 Pomocniczy Pracownik Medyczny 

Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pomoc w 
pielegnacji podopiecznych 

Liczba etatów: powyżej 20 osób 

Miejsce zatrudnienia – kraj: Wielka Brytania 

 
 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  

Status:  Pracodawca  

Nazwa: PRIMECARE HEALTH LTD 

Adres: 
11 Castle Road, Winchburgh EH52 6RQ  
Szkocja, Wielka Brytania  

Kraj: Szkocja – Wielka Brytania 

Telefon (z kodem kraju): 0044 131 339 1468 

Fax: 0044 150 689 1270 

E-mail: admin@primecarehealthltd.co.uk 

Strona internetowa: www.primecarehealthltd.co.uk 

Krótki opis działalności 
gospodarczejii:  

Opieka i pielęgniarstwo środowiskowe  

 

MIEJSCE PRACY iii  

Lokalizacja: Miejsce pracy pracowników: Miasto Edynburg 

Powód oddelegowania 
pracownika:  

świadczenia wykonywane są w domach podopiecznych 

 

WYMAGANIA 

Wykształcenie: Minimum zasadnicze zawodowe  

Doświadczenie zawodowe:  
 

doświadczenie w opiece lub pielęgniarstwie mile widziane lecz 
niewymagane  

Znajomość języków:  Język Poziom 

1.Angielski  1.Komunikatywny 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty: mile widziane osoby z prawem jazdy 

Inne istotne wymagania: 
pracowitość, staranność, umiejętność pracy w zespole 
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WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 

Wysokość pensji brutto:  £7.00 - £8.20 za godzinę pracy 

Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: funt brytyjski 

Rodzaj stawki wynagrodzenia: wypłata co cztery tygodnie 

Premie: według uznania dyrekcji 

Dodatkowe świadczenia: Zakwaterowanie zapewnia pracodawca na koszt pracownika 
(200 funtów miesięcznie), szkolenia, uniform i dostęp do 
służbowego samochodu 

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Primecare Health LTD 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy: Pełny etat oraz możliwość pracy na ½ etatu 

Czas trwania umowy: nieokreślony Data wygaśnięcia 
umowy (w przypadku 
umowy na czas 
określony): 

 

 Liczba godzin tygodniowo: Od 37.5 

Zmiany i praca w dni wolne: Ranne i popoludniowe zmiany, 4 na 4 (cztery dni w pracy i 
cztery wolnego na przemian) 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: cv i formularz aplikacyjny do pobrania ze strony pracodawcy 

http://www.primecarehealthltd.co.uk/Careers 

 

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

angielski 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Marcin Lewandowski, doradca EURES, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi 

Gdzie należy wysłać dokumenty: m.lewandowski@wup.lodz.pl 
 

Dane teleadresowe przedstawiciela 
pracodawcy: 
  

ROBERT KRAWCZYK| QUALITY ASSURANCE 
MANAGER | PRIMECARE HEALTH LTD 11 CASTLE 
ROAD|WINCHBURGH|WEST LOTHIAN|0131 339 
1468|01506 891 270 
robertkrawczyk@primecarehealthltd.co.uk  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Pracodawca przyjeżdża na rozmowy kwalifikacyjne do Polski (w razie zgłoszenia się odpowiedniej liczby 
kandydatów). Kolejny termin i miejsce rozmów są na razie nieznane. 

 

 
WAŻNOŚĆ  

Data publikacji: 2.12.2014 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 
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Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy si ę wył ącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES 
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi 
przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby 
poszukujące pracy.  

                                                           

i Krajowy nr ref. na portalu EURES www.eures.europa.eu . Dotyczy ofert pracy publicznych służb zatrudnienia, których bazy 
danych ofert pracy są połączone z portalem EURES. 
ii Informacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych usług, data 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, liczba pracowników itp. 

iii
  Miejsce, w którym będzie wykonywana praca. Należy wypełnić w przypadku gdy: 

1) miejsce wykonywania pracy jest inne niż siedziba podmiotu oferującego pracę, 

2) pracę oferuje agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej. 

 


