
Enfermeiros para Southampton 

A Vitae Professionals®, maior empresa de recrutamento Portuguesa em saúde (com mais de 

3000 candidatos colocados em 7 anos) está a recrutar Enfermeiros para trabalhar no 

University Hospital Southampton NHS Foundation Trust. 

 

REQUISITOS: 

 Bom nível de inglês (B2 ou Superior); 

 Disponibilidade para curso intensivo de preparação para exame OET; 

 Registo no NMC ou possibilidade de registo; 

 Experiência valorizada mas não obrigatória. 

 

OFERTA: 

Enfermeiros com Registo no NMC: 

 Salário de acordo com experiência; 

 Relocation package de £750/ £350; 

 Possibilidade de turnos extra; 

 Voucher de Voo. 

  

Enfermeiros sem Registo no NMC: 

Possibilidade de iniciar como: 

Band4: 

 Oferta de Formação OET (120h); 

 15h de Formação semanais ( 7.5h em tempo de serviço pagos pelo hospital); 

 Support Package. 

 

Band5: 

 Oferta de formação OET online; 

 Oferta de Academia OET presencial em Portugal + realização de Mock exams; 

 Oferta de Acomodação (durante o período de formação presencial). 

  

O HOSPITAL: 

O University Hospital Southampton NHS Foundation Trust é um dos maiores hospitais no Reino 

Unido. Apresenta-se como uma instituição de referência não só pela sua qualidade de serviço 

(CQC rate de Good), como também pela sua conhecida unidade de trauma. 

 



Sendo um Hospital Universitário, a cultura académica está bastante presente, sendo o local 

ideal para quem procura não só progressão na carreira, mas também o desenvolvimento 

constante das duas competências e conhecimentos. Para tal, este hospital dispõe de inúmeros 

programas de formação e treino para que todos os seus colaboradores tenham a oportunidade 

de alcançar as suas ambições. 

 

A CIDADE: 

A Cidade de Southampton tem o sabor de uma cidade à beira-mar, mas não se engane ao 

pensar que é um lugar preso na história. É uma cidade grande, com atividade constante e 

diversos espaços verdes, tornando-se o local ideal para quem gosta de disfrutar de paisagens 

fantásticas e espaços relaxantes sem estar muito distante do centro da cidade. Southampton 

está repleto de história, sendo fácil esbarrar-se com elementos referentes a diversos períodos 

da história Britânica. As muralhas medievais da cidade, a Igreja de São Miguel da era 

normanda e o monumento Mayflower, são só alguns dos marcos que nos transportam para o 

passado desta magnifica cidade. 

A universidade de Southampton, reconhecida a nível internacional, transporta o nome da 

cidade um pouco por todo o mundo, atrai investimento externo e promove o crescimento 

interno. Comércio, espaços de entretenimento noturno, teatros, enfim: seja para disfrutar de 

uma bebida com os amigos ou assistir a um espetáculo na companhia da família, as ofertas são 

várias. 

No que toca à sua localização, Southampton fica no sudoeste de Inglaterra e conta com ótimos 

acessos rodoviários para zonas centrais como Londres ou Portsmouth. Dispõe de aeroporto 

próprio e fica também próxima de outros aeroportos mais centrais como o London Gatwick 

Airport e o London Heathrow Airport. Em 2018 foi considera a terceira melhor cidade para 

viver e trabalhar no Reino Unido e em 2017 foi também distinguida como a melhor cidade do 

Reino Unido para criar família. 

 

Não perca esta oportunidade de mudar a sua carreira. Envie o seu CV para 

info@vitaeprofessionals.com. 
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