Praca w Wielkiej Brytanii dla lekarza weterynarii
Ekscytująca oferta dla lekarza weterynarii, który dołączy do naszej praktyki w Metheringham,
Lincolnshire.
Idealny kandydat powinien mieć doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami, posiadać
kompetencje w zakresie badań klinicznych, chirurgii i być pewnym siebie pracując samodzielnie lub
jako część większego zespołu. Poszukujemy osoby, która podziela nasze wartości, jest godna
zaufania, troskliwa i postępowa, posiada wszystkie miękkie umiejętności niezbędne do efektywnej
pracy i budowania opartych na zaufaniu relacji ze współpracownikami i klientami.
Praktyka posiada również samodzielne mieszkanie nad nią, które możemy zaoferować
wybranemu kandydatowi, więc jeśli szukasz możliwości przeniesienia się do Wielkiej Brytanii, zarówno
samemu, jak i z rodziną, możemy znacznie ułatwić Ci życie!
Wymagana jest kwalifikacja do wpisu w rejestrze RCVS – wymagania znajdziesz na stronie:
https://bit.ly/3LssvRX
Pakiet wynagrodzeń do £62,369 PA w tym:
- Dodatek na zakwaterowanie.
- Samochód służbowy lub dodatek na samochód.
- Dodatek CPD.
- Opłacenie opłat RCVS, VDS i BVA.
Świadczenia pracownicze:
- W pełni opłacone zakwaterowanie przez pierwszy rok.
- Pakiet relokacyjny w wysokości do 2000 funtów.
- 3 dni płatnego urlopu na szkolenia CPD rocznie.
- Pomoc w procesie wizowym.
- 5 tygodni urlopu rocznego plus dni wolne od pracy rocznie.
- 4-dniowy tydzień pracy plus 1:3 pół lub 1:6 pełny weekend.
- Program emerytalny.
- Płatny urlop naukowy po pięciu latach pracy.
- Możliwość uzyskania certyfikatu.
- Coroczny przegląd wynagrodzeń.
- Dodatkowy płatny urlop za wyjątkową frekwencję.
- Program zakupów koleżeńskich.
- Rozszerzony urlop macierzyński/ojcowski.
- Happybenefits – szereg zniżek na zakupy, rozrywkę i posiłki poza domem.
- 24-godzinny dostęp do programu pomocy pracowniczej i dobrego samopoczucia.
Oddział
Medivet Methingham znajduje się w pięknej miejscowości w Lincoln, blisko sklepów i 20 minut od
centrum miasta Lincoln, z łatwym dostępem do parkingu.
Nasza dobrze wyposażona praktyka, składająca się z wielu lekarzy weterynarii, ma dobre zaplecze
zarówno medyczne, jak i chirurgiczne, przeszła niedawno remont i działa obok 3 innych praktyk w
okolicy. Praktyka jest w pełni wyposażona, łącznie z oddzielną salą operacyjną, cyfrowym aparatem
rentgenowskim i ultrasonograficznym.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w języku angielskim na kasia.kozlowska@medivet.co.uk lub
aplikowanie bezpośrednio:
https://careers.medivet.co.uk/apply/?jobId=Q3RFK026203F3VBQB68QWLO7164526&langCode=en_GB&step=DIRECT

