Boa tarde Caro(a) Doutor(a),
A Kelly Services, empresa multinacional líder na Gestão de Recursos Humanos, oferece os seus serviços
em todo o mundo e está presente em 41 países. Em Portugal desde 2000, a Kelly tem 40 agências
nacionais - das quais 29 onsite - que oferecem o melhor serviço nas áreas de recrutamento, outsourcing,
consultoria e trabalho temporário em vários pontos do país.
Especialista na gestão de Recursos Humanos para o sector da Saúde, o departamento de Healthcare da
Kelly Services tem um conhecimento específico do sector e aposta na excelência dos serviços prestados
e na larga competência dos seus profissionais para total satisfação dos seus clientes. Com uma equipa
experiente e especializada, temos parcerias de referência para uma ampla gama de especialidades de
saúde no sector público e privado.
A Kelly Services vem, por este meio, informar que se encontra a colaborar na especialidade
de Ortopedia no Hospital Barreiro/Montijo:
Seguem abaixo as condições:

Hospital Barreiro / Montijo
Ortopedia
Condições gerais:
 Horário:
DIA

HORÁRIO

Nº HORAS

25
27
29
31

09H-09H
09H-09H
09H-09H
09H-09H

24
24
24
24



Tarefas a desempenhar: Realização de turnos de urgência;

 Local: Barreiro;
 Valor: 28€/h (Na Kelly Services – Healthcare pagamos a 15 dias mediante apresentação de
recibo verde ou fatura, ou seja, após o mês de trabalho realizaremos transferência bancária dia
15 do mês seguinte).

Documentos necessários:
. Cartão de Cidadão;
. Cédula Profissional;
. Curriculum Vitae;
. Seguro de Responsabilidade Civil;
. Declaração em anexo.
Caso tenha interesse ou conheça colegas, por favor diga-me alguma coisa.
Ao dispor,
Com os melhores cumprimentos,
Renata Silva I Consultora Healthcare
E-mail : renata.silva@kellyservices.pt
Telefone: + 351 21 893 30 79 | Telemóvel: + 351 912590129
Fax: + 351 213715271
Rua Joshua Benoliel, 6, Edíficio Alto das Amoreiras, 1250 – 133 Lisboa
www.kellyservices.pt
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