
             Oferte de muncă asistenți medicali - Belgia  
Suntem un grup de companii specializat în azile pentru bătrâni și căutăm asistenți medicali 

ambițioși pentru a lucra într-un mediu inovativ și dinamic în Belgia. Punem preț pe o îngrijire 

profesionala, o calitate bună a vieții și un sprijin empatic pentru persoanele în vârstă. Vino în 

echipa noastră! 

Responsabilități: 

•Să te integrezi cât mai bine în mediul social al persoanelor în vârstă 

• Vei face parte dintr-o echipă care este responsabilă de oferirea serviciilor și asistenței medicale 

• Principalele sarcini de îngrijire sunt: 
      -Igiena personală a pacientului, ce se va realiza împreună cu infirmierul 
      -Curățarea ulceratiilor și a rănilor 
      -Prelevare de mostre de sange 

      -Pregătirea si administrarea medicamentelor 
      -Monitorizarea semnelor vitale 

      -Introducerea si monitorizarea cateterelor urinare 

      -Informarea frecventă a medicului cu privire la starea pacientului  
 
Cerinte: 

• Diplomă de asistent medical 
• Trebuie să fii o persoană entuziastă, socială, dornică să învețe 

• Trebuie să acorzi o atenție specială nevoilor bătrânilor și să-i îngrijești cu compasiune și bunătate 

• Trebuie să fii o persoană responsabilă și un bun observator 
• Să te integrezi și să lucrezi cu plăcere într-o echipă multidisciplinară 

• Trebuie să ai cunoștințe minime de Engleză, Franceză, Spaniolă sau Germană 

 
Beneficii: 

•Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu posibilitatea imediată de a lucra ca și asistent medical 
•Normă întreagă (38 de ore pe săptămână) 
•Salariu atractiv de 2440,77€. 
•Bonusuri pentru ture: +20% turele de după amiază, +26% zilele de sâmbătă, +35% turele de noapte, +56% 
zilele de duminică și sărbătorile 

•22 zile de vacanță + 10 zile sărbători legale, pe an 

 
Alte beneficii:  

•Compensații pentru transportul public 

•Asistenții medicali vor beneficia de un tutore care-i va însoți pe timpul perioadei de început în Belgia 

•Bonuri de masă după primele 6 luni de muncă 

•După fiecare an de muncă salariul va crește cu 150 de euro 

•2133,20€ bani de vacanță 

•1047,98€ bonus substanțial la fiecare sfârșit de an 

•Program de lucru flexibil cu posibilitatea de a vizita țara natală 

 
Puncte de lucru:   

Regiunea Gand 
Regiunea Anvers 

 
Informații importante: 

În partea de nord a Belgiei sa vorbește neerlandeza. Vi se va oferi un curs gratuit de neerlandeză ce va dura 
10 săptămâni și se va desfășura în Spania (Catalunia) unde veți beneficia de cazare și facilitați. Primul curs 
va începe pe data de 18 ianuarie 2021 și va fi susținut de către un vorbitor nativ de limba neerlandeză, 
într-un grup restrâns de cursanți. Datorită metodologiei de predare veți avea un nivel bun de pregătire 
care va fi suficient pentru a putea începe munca după numai 10 săptămâni de curs.  

 
Veți primi sprijin financiar pentru relocare în Belgia.  

 
Compania se va ocupa de toate demersurile necesare în Belgia: echivalarea/recunoașterea diplomei de 
asistent medical, asigurare socială, deschiderea unui cont bancar, găsirea unei locuințe, etc. 
 

Dacă ești interesat te rog trimite un cv la adresa de email: hrm@teamtalent.be 


